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Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

De vrede wordt het meest in gevaar ge»

bracht in en door die naties, waar de des
mocratie op zijde gezet of nooit tot 'oni;

wikkeling gekomen is.

PRES. ROOSEVELT.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Crematie. III-

Op 1 Sept. 1914 vond in ons
f
land de eerste

crematie plaats in het crematorium Wcsterveld
te Driehuizen in de gemeente Velsen.

In 1934 dus twintig jaar na dien, werden 66S

crematies verricht (in '33: 636) en wel 360 man»
nen en 308 vrouwen.
Van de gecremeerden behoorden 272 tot de

'Ned. Duits Herv. gemeente, 27 tot de Remon»
strantse, 32 tot de Lutherse, 31 tot de Doopsge»
zinde, 13 tot de R.K. kerk en 11 tot de Israëlies

tische godsdienst, tot geen kerkgenootschap bes

ihoorden 268 en 14 tot andere kerkgenootschap»
pen.

In 1935 was het aantal verassingen al weer gros

ter, n.1. 747, waarvan 385 tot het mannelijk en
362 tot het vrouwelijk geslacht behoorden. Het
waren, er uit Amsterdam 136, uit Den Haag 193,

uit Rotterdam 35 en uit overig Nederland 383-

Naar do godsdienst behoorden de gecremeers
den tot: Ned. Hervormd 337, Remonstrant 25,

Doopsgezind 36, Luthers 27, Israëlietisch 15,

Rooms»Kath. 3, andere gezindten 15 en tot geen
kerk 289-

In 1936 bedroeg het aantal crematies 791 en in

1937: 890, uit welke getallen- wel blijkt een regel»

matige groei van de crematie»gedachte in ons
land.
En nu doet het toch wel héél vreemd aan, hier*

•bij te moeten constateren, dat al die duizenden
crematies sedert 1 Sept. 1914 -verricht, onwettig
zijn. Art. 1 van onze Begrafeniswet schrijft n.1.

voor, dat elk overleden persoon in een gesloten

kist op een begraafplaats moet worden begraven
(behoudens één uitzondering, n.1. wanneer men
z'n lichaam tér beschikking heeft gesteld van de
wetenschap). Crematie voldoet niet aan de eis,

j^dusjmwefh'g.
,

^Teneinde over deze kwestie een rechterlijke

uitspraak te verkrijgen, werd bij die eerste ere»

'matie op 1 Sept. 1914 zowel tegen de bloedver»
wanten als tegen de Ver. v. Facultieve Lijkvers
branding een strafvervolging ingesteld èn tot in

hoogste instantie doorgevoerd. Bij twee arresten,

beide van 1 Maart 1915, besliste de Hoge Raad,
dat

lo. een uitdrukkelijk verbod van verbranden
in de Begrafeniswet niet wordt aangetroffen.

2o. de wet wel het voorschrift inhoudt, dat
ieder lijk moet worden begraven, maar dat de
wetgever heeft verzuimd de personen aan te wij»

zen, die met de zorg voor het begraven worden
belast.

En dus kon van straf geen sprake zijn, en dus
werd sedert dien de crematie in ons land oog'
luikend toegelaten. De voor de hand liggende op»
lossing in een zich democratisch noemend land
als het onze zou zijn geweest een spoedige wetss
wijziging, waarbij de door een steeds groeiend
deel der bevolking gewenste nieuwe wijze van
dodenbezorging, de crematie, werd toegestaan.
Maar dat was te veel gevergd van het demo»

cratisch besef der meerderheid, die zelf tegen de
crematie was. En dus werd de zaak slepende ges

houden.
En de regering kwam in steeds moeilijker po»

sitie. Want als er hooggeplaatste personen stiers

ven, die verklaard hadden te willen worden ges
cremeerd. dan weigerde de Overheid zich bij die
„onwettige" crematiesplec'htigheid te laten vers
tegenwoordigen. Als we ons niet al te zeer vers
gissen werd daarom bij een hooggeplaatst Japans
ner in Den Haag eerst een soort schijnsbegrafenis
gehouden.

. En bij de Vrijwillige Ouderdomsverzekering
doen zich gevallen voor, waarin het door de
Staat gewaarborgde bedrag van ƒ 100 bij overs

• lijden eenvoudig niet wordt uitbetaald, omdat de
overledene gecremeerd is.

Do noodzaak tot wetswijziging wordt dan ook
steeds klemmender. Gelukkig heeft de Min. van
Binn. Zaken, Z-Ex. Van Boeyen thans in de Mes
morie -van Antwoord uiting gegeven' aan 'zijn

voornemen om door wetswijziging „de tegens
strijdigheid tussen wetgeving en practijk" op te
heffen. *

Daar er o.i. voor de veronderstelling, dat dit
zou geschieden door een finaal verbod van cres
matie inplaats van door een royaal toestaan daars
van, geen plaats is, juichten we in ons eerste ars

tikel deze toezegging van den minister reeds toe
als een democratische.
Ook in de kringen der hardnekkige tegenstans

ders begint men zo langzamerhand in te zien, dat
het zó, niet langer gaat, alleen al niet om de ons
dermijning van de eerbied voor de wet, terwijl men
daar tevens begint te beseffen, dat een crematie»
verbod tot de onmogelijkheden is gaan behoren.
Bovendien beginnen ook de godsdienstige bes

zwaren — en dat waren als steeds do ernstigs
sto —, welke men in die kringen had tegen cres
matie, te wankelen, althans in zoverre, dat ze hun
dwingende kracht tegenover anderen beginnen te
verliezen. Heel duidelijk wordt hieraan uiting ge»
geven in een hoofdartikel van het Christ. 'Hist.

dagblad „De Nederlander". De verleiding, om dit

artikel in z'n geheel over te ncmon, moeten wc
weerstaan wegens de lengte daarvan. Fnkelc type»
rende zinnetjes, en voor ons van belang, v.jilen

we hier toch even laten volgen.

„Het is nodig, dat de Begrafeniswet wordt
gewijzigd."

„Te gemakkelijk spreekt men soms van
ordonnantiën Gods en van het Christelijk
beginsel ten opzichte van een bcpaaldo
zaak. En men tracht het bestaan dier or»

donnantiën en de hechtheid van het begin»

sel dan met allerlei puur menselijke overs
wegingen aannemelijk to maken."

„Wij hebben hier niet te maken met een
gebod of verbod van" God."

• „Als wij hier te maken hadden met iets,

dat in het licht van Gods Woord als onges
oorloofd zou moeten worden beschouwd,'
zouden de feitelijke omstandigheden ons
nimmer tot het sanctionneren van de mis=
stand kunnen bewegen.
Maar nu het niet gaat om iets zedelijk vers
werpelijks doch om — wij erkennen: voor
ons waardevolle — Christelijke traditie en
symbool, zijn wij van oordeel, dat geen
dwang mag worden geoefend, waar de ins

nerlijko overtuigingen, waardoor deze tras

ditie moet worden bezield en waaruit het
symbool zijn zin ontvangt, niet meer Ie»

ven."

En tenslotte uit het antwoord van de redactie
aan een paar inzenders, die de crematie als antis
christelijk blijven beschouwen, nog deze zin:

„Wij kunnen niet inzien, dat de lijkver»
•branding in strijd is met de geest van de
Heiligo Schrift."

Hetzelfde werd ook reeds eerder van orthodox»
protestantse zijde verklaard o.a. door prof. dr.

A. H. de Hartog. —
De kans op 'n redelijke oplossing van dit vraags

stuk is dus thans heel groot, en het is to hopen
voor onze democratische naam, dat men zich
allerwegen tot het standpunt zal weten op te
werken, dat dwang ook in deze kwestie ongeoors
loofd is.

Jg-

Ouderdomst of invaliditeitsrente?
Daar alle kleine beetjes helpen, vooral in de

omstandigheden, waarin vele ouden van dagen
verkeren, menen we er goed aan te doen het vols

gende onder de aandacht te brengen van de
oudjes in Zandvoort, die ouderdomss of invalis

diteitsrente genieten.
Voor verschillenden hunner bestaat misschien

de mogelijkheid om hun „inkomen" enigermate
te verhogen, en wel op grond van de 3e alinea
van art. 78 der Invaliditeitswet, waarin staat:

„Den verzekerde, die invaliditeitsrente gei

niet,, kan op zijn verzoek in de plaats daan
van ouderdomsrente worden toegekend,
wanneer deze hoger is, en omgekeerd."

Volgens het Volksblad van 4 dezer was liet de
Algem. Nederl. Typografenbond, die hierop de
aandacht vestigde. En met succes! Na enkele
maanden tijds kwamen bij het bestuur van die

Bond <55 mededelingen binnen, dat de poging ge»
slaagd was: hun verzoek was ingewilligd en hun
inkomsten waren daardoor vergroot, met 10 cent
tot ƒ 2.10 per week.
Als ook de vrouw ouderdomsrente ontvangt,

geeft de overgang van den man naar de invalidi»

teitsrente al dadelijk een voordeel van ƒ 0.50,

doordat de rente van do vrouw dan vanzelf
ƒ 3— wordt in plaats van ƒ 2.50.

Betrokkenen behoeven slechts een brief van de
volgende inhoud te zenden aan de Raad van Ar»
beid te Haarlem:

Ondergetekende, wonende
'te , zich beroepende op het bepaal»
de in de derde alinea van artikel 78 der In»
validiteit'swet, verzoekt bij deze, in het ge»
not te worden gesteld van invaliditeitsuit»

kering. Dit verzoek steunt op de overwe»
ging, dat hij lichamelijk niet meer geschikt
is tot het verrichten van arbeid.
Ondergetekende is op 19.. in het
genot gesteld van ouderdomsrente en
wenst dit nu omgezet te zien in invalidi»

teitsrente.

Rentenummer en serieletter der ouderdoms»
rente zijn

•In afwachting van Uw nadere berichten
verblijft

hoogachtend,

Op dit verzoek volgt dan een geneeskundig
onderzoek, dat beslissend is voor do vraag, of
het verzoek al of niet zal worden ingewilligd.

We hopen, dat deze verdienstelijke vinding van
het bestuur van de A.N.T-B. ook vele oudjes in

Zandvoort tot voordcel mag zijn, en 'houden ons
gaarne aanbevolen voor mededeling daarvan.

REDACTIE. ~

„ER STAAT GESCHREVEN".
In deze tijd,van oorlogsverdwazing kan het geen
kwaad om eens een toneelspel te gaan zien. dat
de gruwelijkheden van de oorlog duidelijk de»

monstreert. Gezinnen worden uiteengcrukt, hu»
weiijken vernield en overal waar 't oorlogsmon»
steroptreedt, wordt alles met bruut geweld uit el»

kaar geslagen.
De jonge toneelvereniging „Op 'Hoop van Ze»

gen" heeft onder leiding van den heer J. H. L.

Hendriks de moed gehad een sterk anti»oorlogs»
stuk in studie te nemen. Dit toneelspel geschre»
ven door Jaap van der Poll, zal worden opgc»
voerd op Zondag 13 Februari a.s. in gebouw Mo»
nopole en we zijn zeker van het slagen van deze
opvoering. Dit toneelwerk laat vreselijke werke»
lijkheid zien, hoc mensen reageren, hoc mensen
worden gemaakt tot Marssaanbidders en hoo die
zelfde mensen, als zij later welen en beseffen
wat oorlog is, slechts afschuw en verdriet over»
houden. Een stuk, dat U moet gaan zien.

40»JARIG JUBILEUM.
Zondag 9 Januari wordt ter gelegenheid van 't

40»jarig bestaan van „Do Vrije Socialist", voors
heen redacteur wijlen Ferd.Domela Nieuwenhuis,
nadien Gerhard Rijnders, die onafgebroken reeds
35 jaar zijn medewerking verleent, cen fecstclij»

ke bijeenkomst gehouden in het gebouw van de
Haarlemse Kegclbond/Tcmpeliersstraat, Haarlem.

SPORT.
VOETBAL.

Het nieuwe jaar heeft goed ingezet, want zo»

wel „Zandvoort" als „Zeemeeuwen" won z'n wed»
strijd. Zandvoort bracht een tegenbezoek aan het
zwakko S.D.Z., maar moest nog heel blij zijn met
de schamele 2—^1 overwinning. De Zeemeeuwen
bekampten eveneens ihun tegenstanders van de
vorigo week, n.1. Beverwijk, dat met cen 2—
nederlaag naar huis moest terugkeren.
Zeemeeuwen 2 won van Swift 2 met 4—1, nas

dat de rust met gclijko stand was ingegaan, tors

wijl Zandvoort 2 een punt verspeelde tegen Bloes
mendaal 2, dat thuis spelend geen gemakkelijke
tegenpartij is. Gelukkig voor do geelblauwen,
konden hun concurrenten EDO 5 het ook niet
verder dan tot cen gelijk spel brengen, zodat de
Zandvoortsreservcs nog steeds met 2 punten
voorsprong de leiding hebben.

Zeemeeuwen—Beverwijk, 2—0.

Wederom hebben de withemden weinig pleizier

gehad van hun reis naar Zandvoort. Op volkos
men regelmatige wijze kregen ze met 2— klop
van een Zeemecuwcnsclftal, dat een heel goede
wedstrijd speelde, de beste, "die wij tot nog toe
van de oranjezwartcn hebben gezien.

Het begon al bijzonder goed. De rcchtcrvlcu»
gel Jb. Kecsman—Drayer liet een vlot samenspel
zien, snelde door de Beverwijkverdediging,
Drayer rende met de bal naar binnen en doel»
puntte met een onhoudbaar schot in de boven»
hoek. Maar Co Fransscn was geheel onnodig op
het doel afgelopen, vóór de bal, en stond buitens
spel, zodat dit reeds na 3 minuten gemaakte doel»
punt ongeldig was.
De thuisclub speelde enthousiast verder en met

verre passen naar de rechtervleugel werd het spel
steeds open gehouden. Maar ook de tegenstan»
ders pasten het long»passing toe, zodat de strijd

zich steeds snel verplaatste.
Er was een kwartier gespeeld, toen, door het

missen van den rechtsback, Co Franssen cen kans
kreeg om ongehinderd voor te zetten, waaruit
Drayer scoorde. 1—0.

Met de oranjezwarten het meest in de aanval,

brak de rust aan met ongewijzigde stand.
Na de hervatting hetzelfde spelbeeld; de snelle

vleugelspelers der bezoekers bezorgden de ver»

dediging der Meeuwen veel moeite, maar de
rechtsbuiten zette .steeds .veel te hard.voor, .ter»

wijl het binnentrio een opmerkelijk gemis aan
schutterskwaliteiten demonstreerde. In de voor»

' hoede der, thuisclub speelde de rechtervleugel
wederom een belangrijke rol, terwijl middenvoor
Terol door zijn goed opstellen steeds een dreis

gend gevaar voor zijn tegenstanders betekende.
Alleen de linkervleugel was, door het falen zo»

wel yan den linksbinnen als van den linkshalf,

zwakjes.
Zonder dat de overwinning der Meeuwen ern»

stig in gevaar kwam, verstreek de tijd. Nog 13
minuten was te spelen, toen Drayer, nadat hij uit

een corner de bal voor doel had gebracht, deze
na enig heen en weer getrap weer terug kreeg; hij

plaatste de bal daarbij scherp in het doel, een der
backs „op z'n huid gezeten" door Terol, kreeg
het leder verkeerd op z'n voet, dat. dan ook on»
houdbaar in het doel verdween. 2—0.

De leiding was wederom zeer correct, terwijl

de verstandhouding in veld niets te wensen over»
liet.

Nabetrachting.
Van de gelegenheid, dat we eindelijk de Zee»

meeuwen weer eens in haar oude vorm hebben
gezien, willen we gebruik maken om de spelers
eens afzonderlijk onder de loupe te nemen.
'Gerard Molenaar heeft enige malen door z'n

uitlopen en dan de bal missen ettelijke pogingen
gedaan om de overwinning in gevaar te brengen;
toen het in het laatste half uur echter begon te

spannen, heeft hij enige zo mooie safes verricht,

dat we hem al die andere foutjes gaarno vergc»
ven. 'Hij dient echter te bedenken, dat hij, door
met cen cigaret in z'n mond op het veld te ko»
men, een heel slecht voorbeeld geeft aan de jon»
gere spelers in en om het veld.
Voor het backsstcl Arend van Duvn—Jan Ko»

LEUGEN OF BEDROG?
(Het nieuwe jaar is begonnen en krachtens de

gebruiken van aloude traditie hebben de dames
en heren „waarzegsters(gers)" in de eerste dagen
van Louwmaand hun fantasie de vrije loop gela»

ten. De wereldpers heeft er voor gezorgd, dat hun
geestelijke producten met kwistige hand over de
gchelo aarde werden uitgestrooid, en wij gewone
mensen, die de profetische gave missen, nebben
met ontsteltenis kennis genomen van de reeks
narigheden, die, gelijk het zwaard van Damoclcs,
boven onze arme hoofden bungelt.
Op 13 Maart — wij putten uit de bron van Ma»

damo X — wordt de Europeso crisis acuut; een
wervelwind zal over ons werelddeel gaan, maar
ten koste van duizenden levens zal het menselijk
verstand zegevieren.
Haar collega, Madame Y, is het daarmede hele»

maal niet eens. Na cen fel bewogen jaar — zo
schrijft zij — zal de wereld op 15 December ver»
gaan. Uit haar relaas blijkt gelukkig niet dat zij

het jaar 193S bedoelt.
Maar er is toch ook nog wat goeds voorspeld,

en wel door Mister Z. Hij belooft ons na regen
zonneschijn!
Om der wille der neutraliteit dienen wij te er»

kennen, dat alle voorspellingen toch één ding ge»
meen hebben, en dat is, dat de schrijvcrs(sters)

na kortere of langere tijd zullen bemerken, dat
zij de plank glad misgeslagen hebben. Alleen
Mister Z zouden wij gaarne cen goedo kans wil»
len geven.
De oorzaak, die mij heden langs de verraderlijke

paden der waarzeggerij voert, vloeit voort uit het
feit, dat ik de lezers van do Zandvoortsc Cou»
rant óp dit gebied een primeur kan brengen; het
is een toekomslblootlegging van zuiver Neder»
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per niets dan lof. De eerste was deze middag ons
getwijfeld de beste speler van het veld. Deze coms
binatie is o.i. veel solieder dan die van het bc»

gin van het seizoen, terwijl wij ook nu steeds

een goede samenwerking met de middenlinie kons
den constateren. In dio halflinio hebben A. Keur
en J. Fransscn heel wat werk verzet; het binnens
trio der tegenstanders kreeg dan ook, mede dank
zij de hechte samenwerking van do beide backs,

geen enkele kans om de rechte weg naar het doel
te zoeken, dus tussen de backs door. Men vond
Keur dan telkens op zijn weg.
Ario Visser verving den geblesseerden de Wid.

Verdedigend heeft hij na de rust wel goede dins

gen gedaan, maar hij had het zichtbaar met z'n

zenuwen te kwaad. Op 'het toneel noemt men dat
„plankenkoorts".

Zoals gezegd, dreef de voorhoede op do reeb»

tcrvleugel en de middenvoor. Aanvoerder Kees»
man voelt zich weer best in de voorhoede thuis

en gaf leiding aan die aanval. De uittrappen van
keeper en backs der oranjezwartcn gingen dan
ook steeds in zijn richting en het is onbegrijpe=

lijk, dat een veteraan lVs uur lang nog zoveel
werk kan verzetten. Drayer speelde, zoals wij dat
in de beide laatste seizoenen van hem gewend!
zijn geweest, snel, doortastend, en daarbij altijd

goed voor cen doelpunt. Middenvoor Terol heeft,

hoewel hij geen doelpunt kon maken, toch steeds
cen belangrijke rol gespeeld.
Heel zwakjes was Schilpzand als linksbinnen.

Hij had -een o.i. voor hem. niet geschikte taak,

n.1. als teruggetrokken binnenspcler het contact
tussen voorhoede en middcnlinio te onderhouden.
Schilpzand is echter geen verdediger, geen speler,

dio cen aanval der tegenpartij kan afbreken, dat
is ons in de wedstrijd tegen Zandvoort en ook
Zondag weer gebleken, en men doet beter, teh»
eindo to kunnen profiteren van z'n schot (dat
Zondag op zich liet wachten), hem gelijk met
middenvoor en vleugelspelers te laten optrekken.
Kecsman kan dan alleen achter de voorhoede blijs

ven opereren en het spel verdelen.
Van Franssen zagen we niet veel; meestentijds

stond hij geheel werkeloos te wachten, maar toen,
een kwartier voor het einde Kcesman z'n naaste
buurman werd, bleek eensklaps, dat Zeemeeus
wens linksbuiten met een speler naast zich die
zijn spel verstaat, nog tot heel veel goede din»

gen in staat is.

Aanstaande Zondng.
Zandvoort 1 'heeft een vrije dag, terwijl Zees

meeuwen voor de eerste maal het zwakke zusje
S.D.Z. zal ontmoeten, op haar eigen terrein aan
de Verlengde Haltestraat. Deze wedstrijd kan
natuurlijk weer twee winstpunten opleveren, mits
de oranjezwarten niet denken, een gemakkelijke
prooi te zullen vinden. Zij zouden anders wel
eens lelijk op de koffie kunnen komen.

J.S.

HOCKEY.
De uitslagen van het door de Zandvoortse

'Hockeyclub op Nieuwjaarsdag gehouden mixed»
toumooi luiden:

1- Z.H.C, b—V.V.V. 1, 6—1; Z.H.C, a

—

Strawberries 2, 2—1 en Z.H.C. a_Z.H.C. 0—2.
2. Alkmaar 1—Strawberries 4—1; V.V.V 1

—

Strawberries 2, —5 en Alkmaar 1—Alkmaar 2,

7—3.
Eindwcdstrijd: Strawberries 1 —Alkmaar 1,

2—3, en Z.H.C. b—Alkmaar 1, 3—2, zodat Z.H.'
C. b als overwinnaar uit dit toumooi kwam.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.VV. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Tel. 258
Uitslagen van Zondag 2 Jan.:
Zeemeeuwen 1—Beverwijk 1, 2—0.

Zeemeeuwen 2—Swift 2, 4—1.

Zeemeeuw en 3—Hillinen 2. 1—5.

Zeemeeuwen jun Hillegom jun-, 4—2.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zeemeeuwen 1—S.D.Z., 2 uur.

Jan Hanzenkwarticr 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
D.S.K—Zeemeeuwen 3, 10 uur.

Zeemeeuwen 4—Halfweg 2, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—Bloemendaal jun., 10 uur.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering aan het'

bekende adres. Voorgesteld als lid P. J. van Krul.

lands fabrikaat. Helaas konden nog niet allo ge»
hcimen van het vaderlandse product worden ont»
sluïerd.

Ziehier het feit: een Amsterdamse zwerver
bood mij dezer dagen aan, voor een tientje plus
5 borrels cen tipje van de sluier, die de toekomst
bedekt, op te lichten. Ik deed wat men in zo'n
geval pleegt te doen, d.w.z. ik scheurde cen tien»

tje in tweeën, en met de helft van het briefje in
mijn zak volgdo ik den profeterenden leegloper
door het netwerk van stegen en sloppen van don»
ker Amsterdam.
De vijf borrels brachten onzen Nederlandsen

tockomstzicner in de vereiste trance. Ik begon te

vragen:
Wanneer kunnen wij weer boterkoek zonder

crisisbotcr eten? Hij schreef het antwoord op cen
stuk vuil papier, of deed alsof hij schreef.

Hoe lang nog zijn „heeren" naast „heren" ge»
oorloofd?
En wanneer zullen de Nederlandse grenzen

voor buitenlandse politieke import gesloten wors
den, en de reeds ingevoerde hakenkruisen, naast
de sikkelssenshamers worden begraven?
Welke gebeurtenissen wachten Nederland in

1938 en welke de wereld?
Onze profeterendo zwerver vouwde het papier

op en gaf het mij tegen betaling van het restes
rende halve tientje. „Denk er om drie dagen in
do melk leggen, dan kunt U het lezen," riep hij

me na.
Het stuk vuil papier ligt nu reeds vijf dagen

in de melk. En het enigo waarneembare resultaat
is, dat de melk enkele tinten donkerder is gewor»
den
Dan verkies ik toch nog de leugen van Madame

of Monsieur Dinges!

B.



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 88

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m S et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4»persoons auto's f 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4»persoons auto's ƒ 3.75.
idem met meer dan 4»persoons auto's,., ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit -wordt gemaakt met ten 'hoog»

sta 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4*persoons auto) geen hoger ta»

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Dinsdag 11 Jan. — Buitengewone verg. Chr.

Nat. Werkmansbond in Ons 'Huis. Spr.: de 'heer
Strating en Ds. Tromp. Aanvang 8 u.

Zondag 13 Fcbr. — Opvoering door toncelvcr.
„'Op Hoop van Zegen" van „Er staat geschre»
ven " door Jaap van der Poll.

Vrijdag 14 Jan. — Jonge Hervormden in de
nieuwe eons. kamer. Spr.: Ds. Tromp. Onderw.:
De Oecumenische beweging. Aanv. 8 uur.

Donderdag 28 April — V.AR.A.»cnsemblo „Fans
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. I^oor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

ORANJE VERENIGING ZANDVOORT
Programma van de feestelijkheden, welke te

Zandvoort zullen worden gehouden in vers
band met de aanstaande blijde gebeurtenis

in het Prinselijk gezin.

Indien het bericht van de fiebonrfo '=> morgens
vóór half negen bekend mocht zijn, zullen de
schoolkinderen zich verzamelen op liet Tram»
plein en aldaar om 10 uur enige Vaderlandse lie»

deren zingen.
Indien het bericht tussen 9 en 2 uur bekend is,

zullen de kinderen om 3 uur op het Tramplein
zingen.
Op diezelfde dag verzamelen de zangverenigin»

gen, de Zandvoortse Muziekkapel en de Mond*
accordconver. „Excelsior" zich des avonds half
acht in Monopole en vertrekken vandaar om acht
uur met muziek naar het Tramplein.
Op het Tramplein zullen dan de zangverenigin*

gen enige liederen ten gehore brengen onder leis

ding van den heer E. Dees; na afloop daarvan
gaat men in optocht naar do Paradijsweg, alwaar
in het duin een vreugdevuur zal worden ontstos
ken.

Op de volgende dag zal des avonds acht uur in

Monopole een feestavond worden gehouden;
daaraan werken mede:
1. Zandvoortse Muziekkapel.
2. Zangvereniging „Kunst na Arbeid".
3. Gymn.ver. „Oefening Staalt Spieren"', heren.

4. Toneelver. „De Schakel", voert op de klucht
in drie bedr. „Een dag dame".

Op de tweede dag wederom des avonds acht
uur in Monopole; daaraan werken mede:
1. Mondaccordeonver. ,,Excelsior".

2. Onderling Hulpbetoons Mannenkoor.
3. Zangvereniging ,,St. Caecilia".

4. Toneelvereniging „Ons Toneel", voert op de
klucht in 3 bedr. „Een ontaard vader".

Op de derde dag wederom des avonds acht
uur feestavond in Monopole; medewerkende vers

enigingen:
1. Zandvoortse Muziekkapel.
2. Zangvereniging „Jong Zandvoort".
3. Zangvereniging „De Stem des Volks".
4. Toneelvereniging „Phoenix" voert op de

klucht in 3 bedr. „Een Wespennest".

Op de vierde dag des avonds acht uur laatste

feestavond in Alonopole; medewerkende -verenis

gingen:
1. Mondaccordeonver. „Excelsior".

2. Zangvereniging ,,Arti et Religioni".

3. Gymn.ver. „Oefening Staalt Spieren", dames.
4. Zangvereniging „Immanuël".
5. R.K. Toneelvereniging, voert op de klucht in

3 bedr. „De gebroeders Kalkoen".

De toegangskaarten voor do feestavonden zijn

vanaf heden verkrijgbaar bij den heer 'Hildering,

Kerkstraat.

FEESTAVOND „COCKTAILCLUB".
In verband met de feestelijkheden ter gelegens

heid van de a.s. blijde gebeurtenis in 't Koninks
lijk Huis, zal de grote feestavond van de Cocks
tailclub tot nader order worden uitgesteld.

NIEUWJAARSBAL „PHOENIX"
Hoewel het aan belangstelling Zondagavond in

Monopole niet ontbrak, toen de toneelvereniging

„Phoenix" haar jaarlijks Nieuwjaarsbal gaf, zijn

we toch zeker, dat het aan het programma lag,

dat de avond niet zo bijzonder geslaagd kan hes

ten. De kou in de zaal — waaraan noch de dis

rectic noch „Phoenix" schuld had — verhoogde
de stemming nu ook niet bepaald.
Thomasvaer en Pieternel werden zeer goed vers

tolkt.

Leden van de vereniging voerden kleine schets»

jes op, terwijl mevr. Benjamins bij de guitaar

enkele aardige liedjes zong, mcj. L. van Ekkelcn»
kamp vertolkte op uitstekende wijze enige bes

kende, Javaanse liederen, welke zeer in de smaak
vielen. De conferencier was de heer Kiefer en de'

dansleider Fr. du Mee. De avond werd met dans

sen afgewisseld.

We hadden meer van de toneelstukjes, cotillons

en de verrassingen verwacht!

JONGEL. CHR. GEHEEL ONT-I-Ï. BOND.
De Jongel. Chr. Gch. Onth. Bond houdt heden

Zaterdag" 8 Jan. haar Sste Jaarvergadering, tes

vens Jaarfeest in „Ons. <1 luis"'. 8 uur.

Vooral de jongeren, die de laa.t£ij filmavond
be/ochten, worden verzocht op deze avond eens

nader kennis te komen maken.

CHR. NAT. WERKMANSBOND.
Do Christelijk Nat. Werkmansbond houdt op

Dinsdagavond 11 Jan. in ,,Ons Huis" een buitens

gewone vergadering.
Sprekers zijn de Bondspropagandisl, de heer

Strating en Ds. Tromp. Aanvang 8 uur.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Aanvang S uur.

RUKSPOSTSPAARBANK.
Aan het Postkantoor Zandvoort en het daar*

onder behorende ambtsgebied word gedurende
de maand December Ingelegd f 20.316.79, Terugs
betaald ƒ 22.998.48.

Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 10908.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar

J. DE MAAR
OUD -- BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

Geweldig!! Wat een Jaarlijkse Opruiming in

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
Heren Overhemden, van ƒ ].85 nu 49 et

Heren Overhemden, van ƒ 2.65 nu 98 et

Heren Zelfbinders, vanaf 9 et

Kinder Handschoenen, nu 9 et

Dames Handschoenen prima kwaliteit 39 et

Zuiver wol flanellen Heren Hemden 79 et

Jaeger Heren Pantalons 58 et

Kinder- en Dames-Pullovers
Prima Heren Slipovers 39 et

Kinder Sjaals met bijpassende muts 29 et

Dames Nachthemden, prima flanel

Flanellen Kinder Nachthemden
Flanellen Kinder Pyama's
Pracht! witte Luiers, gezoomd . .

.

Babystruitjes, pracht kwaliteit
Wollen Jurkjes, nu

verkopen wij voor halve

79 et1

29 et

59 et

12 et

29 et

98 et

prijs

Jaeger Kinder Hemdjes en Broekjes 36 et

Pracht Dames Kousen, vanaf . . . . 29 et

RESTANTEN WOL SPOTGOEDKOOP! T I T | I

BEKENDMAKING
Dames wij gaan steeds door met
onze PERMANENT RECLAME.
Geheel compleet met Knippen, Was-
sen, Watergolf ..... f 1.00

ONZE TWEEDE RECLAME is:

Wassen, Watergolf ƒ 0.50; met krullen 0.65

Wassen, Knippen, Onduleren ƒ 0.75
Knippen, Onduleren ƒ 0.50

Knippen ƒ 0-25

Tevens persoonlijk weer in

de zaak aanwezig.
ledere Permanent gegarandeerd.

B. VAN DER BUL
ZEESTRAAT 67

Leerling gevraagd.

Herentarief:

Knippen 25;. Scheren 15; Frictions v.a. 25

Grote Opruiming
SCHOENEN en PANTOFFELS

Centen Pr ij zen
bij

BRONKHORST
Haltestraat 21 op 't hoekje

De Kleine Kapel
ZEESTRAAT 23

OPRUIMING
VAN DE GEHELE VOORRAAD TOT

elke prijs
GRATISVAKKUNDIGONDERRICHT

BIJ DE WOLVERKOOP

VOOR
y outerieën

naar

Haltestraat 32
W. WEBBER, hoek Koningstraat
Ruime sortering in ARMBANDEN, COLLIERS,
RINGEN, OORBELLEN en BROCHES.
TEVENS SIGARENMAGAZIJN

Levertraan
is een vertrouwens»
artikel. — Onze Les
vertraan bevat ge*
garandeerd min. 700
vitamine»eenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L. BLAAÜBOER
Medicinale HauSaatNo

8^
lC¥CrfB"c8clïï TELEFOON 1 9 2

Warmwaterzakken Hoestartikelen

Laat zon en lucht Uw woning binnen treden,
maar

Bloemen en Planten
tegen zeer lage prijzen mogen" ook in Uw woning
niet ontbreken.

Het Goedkope Bloemenhuis
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

Grote Balans Opruiming
EXTRA LAGE PRIJZEN

KOMT ALLE EENS KIJKEN
er is beslist iets voor U bij

|Het Koopjeshuis
KERKSTRAAT 32—34

Balans-Opruiming
LADEN KASTEN ... f 4.69

Portretlijsten en Schilderstukjes
belachelijk lage prijzen

Fa. Th. Pasveer
HALTESTRAAT 27 TELEFOON 311

TELEFOON 18

Z.V.T.-TAX
GROOTE KROCHT 18

Tarief volgens overeenkomst aller

collega's en B. en W. v. Zandvoort.

DORPSRITTEN ƒ 0.35

HAARLEM,
ƒ 1.50 tot en met 4 personen

HAARLEM,
ƒ 1.75 meer dan 4 personen.

AMSTERDAM,
ƒ 3.75 tot en met 4 personen

AMSTERDAM,
ƒ 4.50 meer dan 4 personen

GEEN FOOIEN

TELEFOON 18® TELEFOON
I
eeoeeea*m——&aeaaoa—ae—o—a«w—•«

Zamdwoeris Verkooplokaal
Taxateur J. WATERMAN Brugstraat 1a

BELANGRIJKE VEILING
op DONDERDAG 13 JANUARI
a.s des voormiddags to 10 uur ten overstaan van
Deurwaarder Erbrink, van Diverse inboedels,
waaronder wegens brand» en waterschade. Waars
bij voorkomen een partij Opklapbedden met oms
bouw en matrassen; ijzeren ledikanten, linnens en
andere kasten, stoelen, fauteuils en tafels, spies

gels en schilderijen, lopers, matten en linoleum,
keukenfornuis, haarden, grammofoon en platen,

radio, keukensinventaris en -wat verder te bezichs

tigen zal zijn op

Woensdag 12 Januari van 10—6 uur n.m.
Nette goederen kunnen nog bijgebracht worden!!

JAARL. OPRUIMING1

99DE KATOENBAAL99

Om ruimte te maken' voor de nieuwe voorjaars»
goederen, ruimen wij alle voorradige winterarti»
kelen, Restanten enz. FINAAL OP, TEGEN DE
ALLERLAAGSTE PRIJZEN!!
Op courante artikelen minstens 20 pet korting!!!
uitgezonderd die, waarvan de prijs bij contract
is vastgesteld.
Wij achten onze Opruimingen genoegzaam hes
kend om uitvoeriger hierover uit te wijden.

UW BELANG IS ONS BELANG. KOO PT DUS NU!
Zolang de voorraad strekt is bij aankoop van 2.50
een Handwerkkalender 1938 beschikbaar!

DE ETALAGE IS GEREED: ER IS ALLICHT IETS VOOR U BIJ

H. M. NIEUWENHUIZEN, HALTESTRAAT 52

HOLLAND!A-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 8 tot en met Maandag 10 Janus
ari, aanvang S uur. 3 Dagen. 3 Opvoeringen van
de grote superfilm, met Hans Albers en Heinz
Rühmann:

SHERLOCK HOLMES
Ondanks dat men trilt van spanning en emotie,
schaterlacht men het volgende ogenblik van gan»
ser harte om de elegante brutaliteit van het duo
Hans Albers en Heinz Rühmann in hun - onna»
volgbare vertolking van Sherlock Holmes en zijn
helper Dr. Watson. Al heeft U nog zoveel de»
tectivesverhalen verslonden.... en vergeten, deze
amusante „Sherlock Holmes" zult U beslist nooit
vergeten! Pers en publiek zijn enthousiast!

RembrandtsTheater te Amsterdam vertoonde de»
ze film voor de tweede met overweldigend suc»
ces. ledere voorstelling uitverkocht! Reeds hes
den in ons theater!!

Als extra attractie: In ons voorprogramma de
schitterende en prachtopnamen van

De Wintersport O I ym piadef ilm 1936
Alleen deze film is reeds een bezoek aan ons
theater "waard. Toegang boven 14 jaar-

Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Zondagmiddag nal£ drie .FAMILIE-MATINEE
met opvoering van c

Hollywood zoekt een prinses
Een heerlijk amusant filmwerk met actie en
spanning. Als extra attractie:

De Wintersport Olym piadef il m 1936
Machtig, boeiend en interessant voor jong en oud
Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 13 JANUARI, 8 UUR.
POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van do grote superfilm der Tobis
welke nog niet in Zandvoort is vertoond:

Het gaat om mijn leven
De geweldige sensatiefilm van den vermaarden
regisseur Richard Eichberg. Eichberg, de man
die o.a. „De koerier van den Tzaar" maakte, dat
zegt U alles. „'Het gaat om mijn leven" is de film
welke met overweldigend succes in theater Tu«
sdhinski te Amsterdam is vertoond.

Als tvveedo hoofdfilm:

Hollywood zoekt een prinses
Een amusant filmwerk vol actie en spanning.
Toegang boven 18 jaar.

Entree 30 en 55 et, alles inbegrepen.



Jaarlijkse Opruiming
Reuze koopjes in alle artikelen

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
Gedipl. Coupeur voor Dames» en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Voor Uw BONTWERKEN staat onze moderne
kleermakerij ten Uwen dienste.

Jaarlijkse Opruiming
Alpli, Sprengers Schoenenmagazijn

Groote Krocht 8 - Telefoon 6
(tegenover het Gemeentehuis)

"*

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

In volle vrede ont*
slapen onze gelief*

de Echtgenoot, Va*
der, Behuwd» en
Grootvader, Broe*
der, Behuwd*Broe*
der en Oom de
'Heer

Antoon
van der Weerd
in den ouderdom
van 63 jaar.

Uit aller naam:

A. van der Weerds
Maus

Heemstede, 30 Dec.'
Jan v.Goyenstr. 24.

De teraardcbestel*
.ling heeft plaats
gehad op Dinsdag
4 Jan. j-I. te Heem*
stede.

TE (HUUR:

Bergruimte
geschikt voor pakhuis oir

fietsenstalling bij de
Kerkstraat, groot ongev.
25 m2

a. ƒ 1.50 per week.

Br. bur. Zandvoortse Crt-
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 2S02.

GEVRAAGD

:

Franse Les
Br. met condities ond.
no. 2801 bur. Zandv.
Courant, Gertenbachs
Drukkerij.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

-voor dag en nacht
van 9—4 uur. Niet
lieden 16 jaar.

J3oul. de Fayauge 12.

of
be*

TE HUUR

:

WINKEL
•geschikt: voor alle doel»

»einden en 2 Kamers en
Keuken ƒ 7.50 per week
Winkel ook afzonderlijk.

Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaohs Drukkerij,
•onder no. 2803.

•GEVR. voor direct.:

Jongste Bediende

Leeftijd 14 a 15 jaar.

.Aanmelden vóór Maan*
-dagavond 7 uur aan de
winkel Coöperatie „Al*
Ier Belang", Gr. Krocht.

| Heel Zandvoort zal erover spreken f

e Waag
begint Zaterdag 8 Januari

met de Geweldige

BALANS-OPRUIMING
Alle Wintergoederen gaan voor
Spotprijzen eruit.

Een greep uit onze gek iage prijzen.

Prima Interl. Kinder Camisoles, alle maten 12 et

Restanten Lumberjacks 39 et

Prima Zijden Kousen 29 et

Flanellen Kinder Nachthemden, alle maten 29 et

Kinderschortjes tot maat 60 ". 29 et

Dames Jarretels 9 et

Heren Boorden 3 et

Pracht Heren Overhemden, diverse maten 89 et

'Effen Popeline Overhemden, nog enkele maten 69

Restanten knotten Wol 15 et

Pracht Heren Interlock broeken" met elastiek of

overslag, alle maten 98 et

Zware gemoltonneerde Heren Borstrokken
Tijger 79 et

Theedoeken .. 15 et

Verder alle mogelijke Restanten w.o. verschoten
artikelen voor 4 cent, 5 cent, 9 cent en 12 cent.

zoals Jongensblouses,'Pullovers,Handschoenen enz

Ziet onze Speciale Baby-Etalage
met de aparte attractie voor de blijde gebeurtenis

Bovendien bij f 20.— bonnen f 1.— aan goederen terug

Bij inlevering van Crisisbonnen ontvangt U tegelijk onze
waardebon.

Doet allen Uw voordeel U verdient tege-
lijk geld. Een reuze besparing op Uw

onkosten.

Manufacturenmagazjjn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Eens klant blijft klant

SGHUILENSURG
geeft licht in
de duisternis

Gasgevulde lampen
'

50 75 100 200
f 0.69 f 0.79 f 0.89 f 0.99

Peerlampen f 0.27 Kogellampen f 0.35

Alleen bij de

Goedkope Amsterdammer
Groote Krocht 5—7

NIEUW WEEKBLAD VOOR ZANDVOORT.
We vernemen, dat per circulaire aan de adver*

teerders is meegedeeld, dat bovengenoemd week*
blad — het jongste van de drie — met ingang
van heden voorlopig niet zal verschijnen.
Redactionele moeilijkheden noopten den Uit?

gever, de uitgave althans tijdelijk te staken.
Dat de Uitgever in een plaats als Zandvoort,

waar twee plaatselijke bladen reeds meer dan ge*

noeg is, zich bijna anderhalf jaar heeft kunnen
handhaven, is ons eerlijk gezegd nóg meegevallen,

•en pleit voor zijn doorzettingsvermogen.

DE KOMENDE FEESTDAGEN IN
ZOMERLUST.

Het Programma vermeldt:
De eerste dag groot Oranje=bal.
Tweede dag 's middags Kindermatinée door het

toneelgezelschap Jan van Dommelen. Opgevoerd
wordt „De avonturen van Pietje Moedig" Des
avonds Groot Cabaret gezelschap uit Amsterdam
met een variété=programma. Daarna dansen.
Derde dag *s middags hetzelfde matinee als de

tweede dag; des avonds eerst kinderbal met at*

tracties, daarna bal voor de groten.
Vierde dag gecostumeerd bal in Zandvoortse

klederdracht met klompen. Het geheel jtaat ons

•der leiding van den heer J. Stol Jr.

Groot orkest, lage entreeprijzen en consumptie*
prijzen. Cotillons, surprises enz.

DE BLIJDE GEBEURTENIS EN DE RADIO.
Het Hoofd van de P.T.T. heeft aan alle Radio*

Centrales in ons land verzocht, om direct na de
geboorte van den vorstentelg de radio gedurende
één uur of langer beschikbaar te stellen voor het
eventueel houden ener redevoering t'ot de bevol*
king.

We kunnen hieraan nog toevoegen, dat de heer
de Jong van de Radio*Centrale alhier den Burge*
meester heeft verzocht bedoelde rede te -willen

uitspreken, waartoe Zijn Edelachtbare zich gaar*
ne bereid verklaarde.
Over de derde lijn kunnen de ingezetenen als*

dan deze rede beluisteren.

GRATIS KOOPDAGEN.
Hieronder vermelden wij de namen van de ge*

lukkige kopers op de gratis koopdagen bij de
Goedkope Amsterdammer Henk Schuilenburg,
Grote Krocht 5—7.

Deze reclame mag in alle opzichten geslaagd
heten.

Onderstaande personen kunnen een waardebon
in ontvangst nemen.
De eerste gratis koopdag was Woensdag 15

Dec. Mevr. Paap, Poststraat 14; mevr. Mooy, Pa*
radijsweg 17; J. Versteege, Tramstraat 1.

De tweede gratis koopdag was Vrijdag 31 Dec.
Brink.
Het openen van de verzegelde enveloppe had

op verzoek van den heer H. Schuilenburg, plaats
door den Uitgever van de Zandvoortse Courant,
den heer Gertenbach.

KINDERVOEDING.
J.I. Woensdagmiddag is wederom de kindervoc*
ding voor de schoolkinderen hervat.

HET JUBILEUM OP SCHOOL C.

Zoals te verwachten was, is het jubileum op
School C niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Dinsdag in de vroegto werd onder leiding van
den heer Piers do hoofdingang versierd met den*

negroen en vlaggen.
De schooljeugd was lang voor do tijd aanwe*

zig en spoedig was het gymnastieklokaal met de
blijgcstemdc jeugd 'gevuld.

Do jubilaris, do heer .T. W. Werkhoven, werd
met zijn familie per auto van huis gehaald en met
gejuich begroet.

j Do heer Damen sprak het eerst den jubilaris

toe. Spreker wees op de spontaneïteit, die de
schooljeugd bij het eerste sein getoond had. Ver*

der herinnerde hij er aan, hoo in de moeilijke

omstandigheden, waarint het Openbaar Onder*
wijs thans algemeen verkeert, do jubilaris als

hoofd van do school steeds getracht had, het

onderwijs aan School C toch zo hoog mogelijk op

te voeren. De waardering, steeds daarvoor ge*

toond, -was -wel een bewijs, dat dit pogen goede

resultaten had gegeven en door do ouders werd
gewaardeerd.
Hij eindigde met de hoop uit to spreken, dat

de arbeid van den jubilaris nog lang leerlingen en

School C tot voordeel zou strekken.

Daarna sprak Wethouder Van der Moolen. Hij

bracht! den heer Werkhoven hulde voor zijn ar*

beid voor het onderwijs te Zandvoort. Hij gaf

de verzekering, dat dit pogen door het Gemeente»
bestuur gewaardeerd werd.

Over het onderwijs wordt wel eens heengelo*

pen, vooral door de ouders, en vergeten wordt,

dat 'do onderwijzers een moeilijke en belangrijke

taak to vervullen hebben. Do laatste jaren is op
onderwijsgebied veel besnoeid, doch dit zal ons

niet ontmoedigen, omdat Zandvoort als buiten*

gemeento op onderwijsgebied een goedo naam
heeft. School C maakte hierop geen uitzondering.

Spreker juichto de samenwerking tussen het

hoofd met het personeel en de ouders, die tot

'n goedo verstandhouding leidde, hartelijk toe.

Daarna zongen de kinderen een jubileumlied,

vervaardigd door mej. Citroen en dus van tinte*

lende guitigheid.

Mevr. Hennis, die zich voor de viering van dit

jubileum veel moeite getroost had, bood daarna

namens leerlingen en oud*leerlingen een fraaie

ruststoel aan. Ook sprak zij namens de Ouder*

Commissie waarderende woorden.
De heer Damen bood daarna namens het per*

soneel een encyclopedie aan. De heer Van den
Bos had het eerste deel op originele wijze van
een opdracht voorzien.

Do heer Werkhoven dankte ontroerd voor deze

grootse huldiging en was zeer erkentelijk voor de

waarderende woorden van wethouder Van der

Moolen namens het College.

Spreker wees er op, dat niet alles zijn werk is

geweest, doch dat hij veel te danken heeft aan

de prettige samenwerking met het overige perso*

neel.
Daarna volgden zang en tractatie en receptie.

Velen kwamen den jubilaris persoonlijk geluk*

wensen. Een schat van bloemen waren evenzovele

felicitaties van hen, die niet konden komen.
Er waren o.a. bloemstukken van do zwemclub

„Zandvoort", van de stichting „Groot Kijkduin'',

van de gymnastiekver. „Oefening Staalt Spieren"

en van het kerk* en schoolbestuur van do Ned.
Isr. 'Gemeente. Voorts nog een prachtig bloem*

stuk' van*-de vijf -onderwijzers van-de u-l.o.*school

aan de Hogeweg.
W/e merkten bij de receptie o.a. op de raads*.

leden Van Toombergen en Van Rijnberk en den

weleerw. heer Frank.
_

Het verdere deel van 't jubileum werd thuis

gevierd.
En zo was hier eens weer een jubileum —•

we
constateren het met vreugde s—, dat waard was
gevierd te worden, omdat het kon plaats heb*

ben in 'grote harmonie en met onderlinge waar*

dering van alle betrokkenen, in één woord: in een

volkomen zuivere sfeer.

Grote öpruimin
van MODERNE

LAMPEKAPPEN
ALLES MOET WEG

Ongekende lage prijzen.

Electro-Technisch-Bureau

Swaluëstraat 20

DAT IS PRACTISCH!
Zindelijk en prettig, die nieuwe Talens-
flcsch met het handige vulreservoirtje in
den hals! Nooit meer inktvingers .' De
houder steunt rustig op den glazen rand.
U doopt de gouden pen heelemaal onder,
zonder de kostbare punten te stooten en
Uw handen blijven schoon! In ieder huis
en kantoor nu de Talens „Elite"-flacOn.
Slechts 60 cenr

Schóón in dubbelen zin: ontwerp Copier, Leerdam

Verkrijgbaar:

Boekhandel W. J. Lorenz
HALTESTRAAT 15 _ TELEFOON 54

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»

zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

. Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie ! !I

Idanse
ï ZONDAG 9 Januari 8 u„. ...

Zomerlust

En toch * lezen uit een

Erkende Leesbibliotheek

die niet met de prijs knoeit

is prettiger, daar steeds de

nieuwste boeken voorhan-

den zijn*

Denise R. Toen de nachtegaal zweeg.

Havelte v: S. Het complot (voor

2363

2396 oudere
meisjes)

2393 Hers. A. Beugeljong getrouwd.
voor oudere meisjes.

2394 lependaal v. W. Kricbeltjes hoogtepunt.

233S Lucas J. Arizone Bob.

2339 Mc. Donald. Mexicaans goud.

2395 Milter Topping, Blauwe Goudsbloemen.

2340 Moore Amos- Cow*boy wraak.

2366 Queen Ellery. De tussendeur.

2383 Seltzer C. A. Hardins wraak.

2384 . De man met de stalen vuisten.

Leesbibliotheek „GELRIA"
Gertenbachs Drukkerij

Zandvoortsche Courant

Achterweg 1 - Telefoon 135

BH

HUISMOEDERS!!
Tg v r e d e n kunt U pas zijn
ELDÈK U bedient

2 pd KARBÖNADE, half pond gesm. Vet ƒ 1.20

2 pd OSSELAPPEN, half pond gesm. Vet ƒ 1-00

2 pd GEHAKT, half pond gesm. Vet ƒ 0.95

2 pond RIBLAPPEN ƒ 1.10

Telefoon 416 - Smedestraat 19

De NEDERLANDSE PADVINDERS.
Waarschuwing tegen de niet erkende Groepen.
De ervaring van de laatste weken heeft het

Nationaal Hoofdkwartier aanleiding gegeven te
waarschuwen tegen de z.g. „vrije" groepen Pad*
vinders. In vele landen maken wettelijke bcpa»*
lingen het onmogelijk, dat men zich buiten de
officiële Padvindersbeweging om, als Padvinder
uitgeeft. In ons land kan echter een ieder zich
in de padvindersuniform steken en een Troep op*
richten, ook al heeft men generlei verband met
het Hoofdkwartier van de erkende Vereniging.
Voor een bona fide Groep bestaat er gecn.aanlei*
ding om zich buiten de Wereldbeweging te stel*
len. Do erkenning wordt desgevraagd verkregen,
nadat het Nationaal Hoofdkwartier zich ervan
heeft overtuigd, dat de Leiders wat hun karakter
en reputatie betreft, geschikt zijn om met de
jeugd in aanraking te worden gebracht en een
goede beoefening van „het Spel van Verkennen",
zoals de Padvindersbeweging wel wordt genoemd,
verzekerd is. Financiële offers van betekenis wo'r*
den door het! Nationaal Hoofdkwartier niet 'ge*

vorderd. Wel wordt een contributie aan de Groep
verplichtend gesteld, doch deze wordt door de
leiding van de Padvindersgroep zelf vastgesteld
en is dus geheel afhankelijk van de behoeften.
Het wil dus zeggen, dat voor do 'Padvinders uit
de minder bedeelde gezinnen de tering naar de
nening wordt .gezet; " gebrek aan geld behoeft
nimmer een jongen te weerhouden om Padvinder
te worden: als de wil er is, is er ook een weg.
Toch wordt steeds als voorwendsel voor het

vormen van een „vrije" groep gebruikt de valse
voorstelling, dat de N.P.V. alleen openstaat voor
de jongens uit de beter gesitueerde standen.
'Ouders doen verstandig, indien hun jongen

zich aansluit bij een Padvindersgroep, ter bevoeg*
der plaatse to informeren, of de Groep is aange*
sloten bij do officiële organisatie „de Nederland*
se Padvinders".
De Kerstinzamclingcn door Padvindcrsgrocpen

ten bate van behoeftige gezinnen heeft een enkele
„vrije" groep op het idee gebracht te gaan collcc*
teren, uiteraard met een "andere doelstelling. In
verband hiermede wordt de aandacht van het
Nederlandse publiek erop gevestigd» dat Pad*
vinders ingevolgo het bepaalde in hun spelregels
niet collecteren, omdat bedelen verkeerd geacht
wordt voor karaktervorming.

Slechts in geval van Nationale rampen wordt'
door het Hoofdkwartier toestemming gegeven van
deze regel af te wijken.

N.C.R.V.*FILM.
Op Woensdag 16 Februari a.s. draait de N.C.

R.V. film „In stormgetij".
Nadere mededelingen volgen.

JONGE HERVORMDEN.
Op Vrijdag 14 Jan. houden de Jonge HcrvoTm*

den hun cersto bijeenkomst in 't nieuwe jaar.
Spreker is Ds. Tromp over 't onderwerp „De

Oecumenische beweging".
Belangstellenden, ooïc ouderen, zijn van harte

welkom.
Aanvang S uur in do nieuwe consistoriekamer.

JAC. TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

gMB^" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN



H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz, enz.

Groote Krocht 25 C. J. BAKKER

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE>
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Na 3 maanden Commissiewerk voor de jeug»

digc werklozen van Zandvoort, liet terrein over*

ziende, komen wo tot ee.i alleszins bevredigende
conclusie, omdat een groot percentage van de
jongelui in het arbeidsproces kon worden ge»

plaatst.
Toch is dezo bevrediging vermengd met een

zekere onvoldaanheid, omdat wij aan enkele ver»

zoeken om plaatsing niet konden -voldoen en ev

•zich voor bepaalde vakken niet voldoende deel»

nemers aanmeldden. Zo is het o.a. merkwaardig,
dat zich voor de bouwvakken zo weinig jongens
opgaven voor dief: metselvak, en van meisjes nog,

maar weinigen, die in een betrekking als dienst»

bode haar toekomst zoeken, wel voor kantoor*
werk en hiervoor is, gezien liet Zandvoortse za»

kenleven, een kleine kans van plaatsing, ofschoon
het natuurlijk voor do Commissio geen bezwaar
is ook buiten Zandvoort bemiddeling aan te "bic»

den.
De Commissie is echter niet gerust ten opzichte

van onze meisjes, waarvan, zoals boven is ges

signaleerd weinigen voor het dienstbodevak wen»
sen te -worden opgeleid. En toch zijn wij er van
overtuigd, dat ook hier genoeg geschikte krach*
ten kunnen worden gevormd. Maar of het laks*

heid is of tegenzin, of dat de noodzakelijkheid
van mee»vcrdïenen in het gezin niet wordt ge»

voeld, of dat andere betrekkingen zoals winkel
en fabriek meer aantrekkelijkheid 'hebben, is voor
ons nog een open vraag, -want aan één of meer
dezer oorzaken moet het toch liggen.

Zullen wij te weten komen wat de oorzaak is?

Dat zullen -wij. Omdat binnen enige weken
door ons weer een vergadering zal worden be»
legd voor de moeders en de meisjes, waarop nog
eens door de Commissie en door de Dames van
het Departement van Sociale Zaken het een en
ander zal worden medegedeeld, zodat men de ge*

legenheid zal krijgen om de bijzonderheden van
deze aangelegenheid onder de ogen te zien en of

er naar aanleiding van de opkomst der belangheb»
benden positief werk zal kunnen worden verricht.

Inlichtingen geeft de Commissie hoofdzakelijk
iedere Zaterdag van 3—4 uur in het Gemeente*
gebouw Grote Krocht 10.

Correspondentie*adres is: H. J. Koning, Halte»

straat 62.
De Commissie.

Zandvoort, 5 Januari 1938.

UIBIBninilIIIIBIHBHIUMHHI

HL HL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer*,
schilder», behang* en witwerk.

J, W, Rupprecht, Dr. Metzgerstr, 60

EXTRA KERKDIENST.
De kerkeraad der 'Ned. fHerv. Gemeente heeft— volgens van Ds. D. Tromp ontvangen mede*

deling — besloten, een korte kerkdienst te hou*
den bij gelegenheid van de te verwachten blijde

gebeurtenis in het Vorstenhuis; en wel de voh
gende dag, 's avonds 7 uur, na de bekendmaking
van de geboorte; uitgenomen wanneer het mocht
vallen op de Zaterdagavond, want in dat geval
zal de dienst verschoven worden naar de Zondag*
avond.

ZANDVOORTSE POLO*ERS WINNEN.
Door een misverstand meende men aanvanke*

lijk, dat de vastgestelde watcrpolowedstrijd niet

•zou doorgaan. Gelukkig bleek tijdig anders en
is — zij het met enige reserves — de strijd tegen
K.Z. uit Beverwijk aangebonden. Een kleine over*
winning was het resultaat, maar we hopen toch,

dat a.s. Zondag als tegen H.V.G.B. 4 gespeeld
wordt, het zevental compleet is en dan uiteraard
meer haar kracht kan tonen.

Z.C-Z. staat er goed voor en kan door een
overwinning de leiding in haar afdeling nemen.
Voor supporters delen we mede, dat de wred»

strijd in liet „Sportfondsenbad" plaats vindt en
onderdeel vornit van een interessant programma.

GROTE BELANGSTELLING VOOR INDOOR*
TRAINING.

Do Indoortraining voor leden en adspirantcn van
ZCZ is Woensdagavond in de Wilhelminaschool
aangevangen. De opkomst was in één woord
schitterend, zodat de heer J. Kollerie, bekend
zwemmer van DWR, vol animo aan zijn belange*
loos op zich genomen taak kon 'beginnen. Dat de
Indoortraining resultaat zal hebben, bewees de
eerste geslaagde avond reeds.

De lesuren zijn: voor meisjes* en jongcns*adspi»
ranten vanaf 13 jaar en damesleden van S.15—

9

uur; voor hercnleden vanaf 16 jaar van 9—10 u.

Omdat er kans is, dat de Woensdagavond voor*
taan niet meer beschikbaar is, zal in de Clubkast
in het Stoop's Bad en bij Sigarenmagazijn Jan
Hagenaar op de Grote Krocht bekend gemaakt
worden, of er een verrotting heeft plaats gevon»
den.

Schildersweek is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

Oü£TH BED-CALO
MANDCURE
Speciaal aan huis.

Per abonnement 50 et

HUGO DE GROOTSTRAAT 25

Uitzending Diners vanaf f 1.10

Gratis thuis bezorgen. Bestellen vóór 13 u.

Pension VanRonkel Tel. 503 Zandvoort

Een goed begin is het hele werk
want half werk IS geen werk. Daarom geven wij aan
een ieder, die voor minstens 60 et [aan viees besteedt,

Een half pond onovertrefbare Leverworst
voor het luttele bedrag van slechts 15 cent

Komt en gij zijt tevreden.

Onze prijzen zijn LAAG.
Onze kwaliteit STAAT BOVEN AAN

„DE CONCURRENT"
HALTESTRAAT 5 TELEFOON 464 +

1ste Zandvoortse Mode-Vakschool
Op ons Atelier worden ook Dames- en

Kinderkleding gemaakt.
DAMES JAPONNEN, vanaf ƒ 4.00

Patronen naar Maat en Pasklaar maken.

Voor do Woensdagmiddagscursus kunnen nog
enkelo meisjes tot 16 jaar geplaatst worden.

25 cent per les.

Dames ƒ 2.50 per maand.

Gez. WITKOP
Gedipl. Leerares - Heemskerksfraat 10

Zon dagavon d
9 Januari 8 uur
wederom

Gezellig
Dansen

Huize „Royai" - Boui. de Favange 46
onder leiding van gediplomeerd dansleraar
JOH. L. VAN DUIN. — Het wordt weer
een buitengewoon gezellige avond!

GEEN ENTREE.

Voor de 1 0-lessen cursus a 40 et

per les is nog gelegenheid voor inschrij-

ving. De beginles wordt herhaald Don-
derdagavond 8 uur.

GLAS- en VERFHANDEL
A«Kromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en V2 kg,
klaar voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

ctPetroleum p. liter T\

J. BOOGAARD Jr.

Makelaar en Taxateur
Zandvoortselaan 126 - Haarlemmerstr. 43

ZANDVOORT
belast zich met:

het verhuren en verkopen van Huizen en
Bouwterreinen;

't sluiten van verzekeringen op elk gebied;

het innen van huren te Zandvoort,
Haarlem en omstreken en Amsterdam

Een rustig gevoel
geeft het elke huismoeder, te weten, dat

WOLBEEK
haar leverancier is van

Groenten, Fruit en
Aardappelen

en daarbij nog die goedkope prijzen en
alles Ie kwaliteit.

DAAROM IS UW ADRES:

Swaluëstraat 2, Tele£* 449

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46E
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het luurannen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2—4 uur.

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Wij concurreren niet, maar schermen met kwali».
teit.

VETTE KAAS, per pond vanaf . . . . 39 ct

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 ct
Fijne gekookte Worst, per pond 55 ct
Smeerworst, per ons 14 ct
Leverworst, per ons 9 ct

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
Een ieder roept over -de buitengewone kwaliteit

SALANO KOFFIE van de Koffie Hag Mij.
Neemt U ook eens een proef, U zult verbaasd
staan! Per half pond 30 ct

Tevens Ie soortWALNOTEN p.p. 40 ct

T A F E LrjW 1 J N E N
SAMOS per fles 85 ct

SPAANSE WIJNEN per fles 89 ct

WITTE PORT per fles 89 ct

MALAGA per fles 95 ct

SPRINGBOK, per fles 120 ct

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen

N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Deze week begint weer een zeer Inte-
ressant kinderverhaal en wel
DE LUCHTREIS VAN DE PEGASUS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

I. Hier heb je het portret van Meneer Van
Emmen. Hij wist overal een uitweg op en had
hel echto uitvinders» en ontdekkingsreizigers»
bloed in zijn aderen. Je zult dan ook zien, hoe
hij zich wist to verheffen boven het nederige
baantje van notarisklerk, waarin het noodlot hem
zo slecht geplaatst had. Lijkt het verhaal je af en
too wat onwaarschijnlijk, bedenk dan, dat de
grote man het më zelf verteld heeft en ik er niets
aan veranderd iheb.

2. Nu dan! Op vhet ogenblik, dat onze geschie»
denis begint, had meneer Van Emmen ihet zeer
druk. AI z'n vrije tijd bracht hij op z'n zolders
kamertje door met geheimzinnige en alle aan»
dacht eisende werkzaamheden, en niemand mocht
hem komen storen. Elke avond leefde hij 'te mid»
den van boeken, passers, linialen en winkelhaken,
talloze pijpen rokend en tal van potten koffie
verzwelgend Wat was er toch aan de
hand?

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal
Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's'Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van HOEK en TUYT te 's»Gravenhage of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
eent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, do vlugschriften, die o.m. het doel en stre»

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT to 's»Gravenhage, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

OOMITE VROUWENHULP.
Comité Vrouwcnhulp zegt hartelijk dank voor

de boodschappen en andere gaven, die het haar
mogelijk maakten ook dit jaar het Kerstfeest van
velen wat op te vrolijken. Vooral in de laatste

week kwam er veel binnen. Dat hadden we wel
verwacht en ons vertrouwen werd ook ditmaal
niet beschaamd. We weten zo langzamerhand,
dat er mensen zijn, op wie we in ieder geval kun»
nen rekenen. We zijn daarvoor zeer dankbaar-
Kerstmis 1937 bracht zo weer veel goeds.
Na U allen een gelukkig Nieuwjaar te hebben

gewenst, komen wij natuurlijk weer met een
vraag. ,De naaiclub zou erg blij zijn met wol en
lappen. Als U wat heeft? U weet de adressen,

o.a. Westerparkstraat 17.

DE BLIJDE GEBEURTENIS.
Dit nu wel zéér nabije feit heeft niet alleen za»^

kenlui geïnspireerd tot het produceren van meer
of minder mooie verkoopsartikelen. In Zandvoort
is zelfs een jongen van 14 jaar, Eddy Dukker
genaamd, er zo zeer door begeesterd, dat hij eén
tekening ontwierp van een ooievaar met een baby— een werkelijk héél aardige tekening vonden
we het — en deze met een begeleidend schrijven

aan H.K.H. Prinses Juliana zond.
Tot zijn vreugde ontving hij hierop terug een_

brief van den Kamerheer van de Prinses met de
mededeling, dat Hare Koninklijke Hoogheid de
tekening met erkentelijkheid heeft aanvaard.
Nu hopen we alleen maar, dat deze publicatie

niet tot gevolg zal hebben, dat meerdere jonge»
lui zullen menen, nu ook wel eens een kansje in

die richting te kunnen wagen. Dan 'zou voor Eddy
Dukker de aardigheid er af zijn en voor de Prin»-

ses in nog veel erger mate, terwijl wijzelf ons
achteraf deze publicatie zeer kwalijk zouden ne»

men.
Men gunne dus Eddy Dukker, en hem alleen,

het genoegen van dit voor hem natuurlijk gewei»
dige feit.

Cosfumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug* J* Bisenberger
Van Ostadestraat 25

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag S Jan 7.10 7.30 2.3Ö 3.06

Zondag 9 Jan 7.58 8.22 3-27 3.55

Maandag 10 Jan 8.48 9.00 4.18 4.44

Dinsdag 11 Jan 9.50 10.30 4.56 5.45

Woensdag 12 Jan 11.05 11.50 6-26 7.00

Donderdag 13 Jan. .. 12.20 7.4S 8.16
Vrijdag 14 Jan 12.58 1.20 8.55 9.16

Zaterdag 15 Jan 1.54 2.16 9.50 10.12

Zondag 16 Jan 2.52 3.12 1048 11.09

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 9 Jan. 10 en 5 uur: Ds. P. v-d. Vloed.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emma-weg.

Zondag 9 Jan. 10 uur Ds. N. A. Waaning,
Bevestiging Ambtsdrager.

5 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 9.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 9 Jan. 's avonds 7 uur: Ds J. Kalma.
Zondagsschool van 12—1 uur.

Ned- Chr- Gemeenschapsbond.

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer W. C. Drayer.

Rooms Katholieke Kerk.

Zondag 9 Jan., de H-H. Missen om 7 uur

—

S-30 en 10 uur de Hoogmis; Algemene-
1H. Communie voor de Herencongregatie onder
de H. Mis van 8.30; collecte voor de Afrikaanse-

Missiën; om 12 uur voorbereiding voor de plechV

tige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria»Lof met
rozenhoedje.
Dinsdag 'om 7 uur Lof ter ere van den H. An»

tonius met rozenhoedje; om 8 uur congregatie

voor de meisjes.
Woensdag om 7 uur congregatie voor de jon»

gens.
.Donderdag om 7 uur Lof ter ere van het Al»-

lerh. Sacrament met rozenhoedje.
Zaterdag van 5—9 gelegenheid om te biechten.
Zondag, Algemene H. Communie voor de da»

mescongregatie onder de H. Mis van 8.30 uur.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 8 Jan. Einde v.d. Sabbath 4.54 uur.

Vrijdag 14 Jan. Aanvang Sabbath 4 uur.

Zaterdag 15 Jan. Einde Sabbath 5.04 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8V2 uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middaggebed te half twee.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 31 Dec. 1937 tot en met 6 Jan. 1938
Overleden: W. G. Donker, oud 53 jaren, echt»

genote van P. Chr. van Kooten.
Gevestigde personen:
J. P. Woltcrbeek, v. Hengelo nr. Brederodestraat
125A no. 17.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging:
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276-
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 3.

—

Buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60

«Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave hertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Idealen zijn de grote verbeeldingen der mes
nigten, waaruit onnoemelijk veel inspanning
en bezieling is geput, maar waaruit — en dat
is de keerzijde — ook onnoemelijk veel haat
en ellende is voortgekomen.

J. W. Schotman.

Democratische Brieven
' VAN EN VOOR IEDEREEN.

'
Crematie. IV. Slot.

Van de duizenden Nederlanders, wier lijk ge*

cremeerd werd inplaats van begraven, was de
bekende Eduard Douwos Dekker, Multatuli, de
eerste. Hij werd in het jaar 1887 verast in het
crematorium te Gotha; .daarbij was o.a. tegen*

'woordig wijlen dr. F. M. Wibaut, oud*wethouder
van Amsterdam. Deze laatste werd zelf nog niet

lang geleden in Westerveld gecremeerd. De urn
met zijn as werd begraven.
Dat dit laatste niet de meest voorkomende

wijze is, waarop met de as gehandeld wordt, kan
blijken uit het volgende staatje.

Van de 668 crematies in het jaar 1934 werd in

slechts 52 gevallen de as vervoerd naar een be*
graafplaats, 104 maal werd de as opgevorderd
voor verstrooiing, 7 keer geplaatst in de urnen*
tuin en 41 maal in het colombarium, terwijl in de
overige gevallen een voorlopige bijzetting plaats

vond in de algemene nis. Deze gegevens betref*

fen de opgaven op de dag der uitvaart; later wor»
den nog dikwijls andere beschikkingen gemaakt-
De evengenoemde verstrooiing kan plaats vin*

den door bemiddeling van de vereniging, en ge*

schiedt dan in "zee. In 'Engeland geschiedt de ver*

strooiing op een daarvoor bestemd uitstrooiings»

veldT ze is daar vrijwel regel, n.1. bij S5 u/o der
crematies.
Daar velen bij het woord lijkverbranding nog

denken aan een letterlijk verbranden, ook hier»

over een enkel woord. Aan letterlijk verbranden
toch met vlam en rook, — zoals dat in Indië
plaats heeft boven een gewoon vuurtje, — is in

de moderne crematoriums geen sprake. De kist

met zinken binnenkist wordt in een stenen oven
gebracht, die tot witgloeihitte is verwarmd. De
hete gassen, die men er in toe laat, komen met
'het lijk in aanraking en „verbranden" dit, zonder
dat zich onaangename o? onwelriekende gassen
ontwikkelen. En "het gehele proces, "Hat in een
uur afloopt, heeft plaats na het vertrek van 'de

rouwstoet. Men ziet daar dus totaal niets van.
Het laatste ogenblik van deze inderdaad plech»
tige dodenb'ezorging is n.1. het moment, waarop
de op een hoogte plaatste kist, met bloemen en
al, langzaam daalt en zich dra geheel aan het oog
van de daarvoor gezeten nabestaanden, vrienden
en kennissen onttrekt, terwijl orgeltoner,, nog
weer de ruimte vullen met een zachte muziek,
wellicht door den dode zelf daarvoor indertijd

uitverkoren
Waarlijk, degenen, die de crematie veroordelen

als iets 'heidens, weten niet wat ze zeggen. Vol»
komen overtuigd van de verkieslijkheid van ere»

matie boven begraving, heb ik indertijd ook voor
me zelf aldus bepaald, zonder nog ooit iets van
een moderne crematie te hebben gezien. Wel had
ik reeds een begrafenis meegemaakt, en daarbij

in een stortregen om de groeve gestaan. En nu
ik uit eigen aanschouwing ook weet, wat en hoe
crematie is, nu is mijn voorkeur voor crematie
nog aanmerkelijk versterkt. Hoofdzaak blijft voor
mij echter de snelle hygiënische verdwijning van
het dode lichaam bij crematie.
Hoe men ook mag denken over een voortbe»

staan van de ziel, aan een blijven bestaan van het
lichaam — tenzij als mummie — gelooft toch
niemand meer. Welnu, verdient het dan geen
aanbeveling, om dat lichaam na de dood zo spoe»
dig mogelijk en op buitengewoon hygiënische
wijze te doen verdwijnen? Bovendien voorkomt
men daarmee o.m. de noodzaak van telkens maar
weer grotere en nieuwe kerkhoven te moeten
aanleggen, die — zatht gezegd — maar heel zei»

den van een indrukwekkende schoonheid zijn.

En hoe vaak doet zich bij de uitbreiding van
steden en dorpen tegenwoordig al niet het feit

voor, dat een kerkhof geheel of gedeeltelijk „op*
igeruimd" moet worden, wat do nabestaanden
dan, dikwijls na vergeefs verzet, tenslotte als een
bittere noodzaak hebben te aanvaarden. Dat die
„opruiming" dan niet altijd even piëteitvol 'ge*

schiedt — ook niet kan geschieden — daarvan
vertellen ons de dagbladen maar al te vaak.
Nu zal deze mogelijkheid van „gesol met de

doden" echter nog wel jarenlang voortduren,
omdat crematie eventueel evenmin dwang mag
worden, als dat begraven het thans mag zijn.

Maar voor wie de vraag van crematie of begra»
ving kan overwegen zonder een of andere on»
overkomelijke geloofskwestie in het geding te
brengen, voor hem bestaat door zijn keus te la»

ten vallen op crematie toch. de zekerheid van ge»
vrijwaard te zijn voor het tot een hoon worden
van „hij ruste in vrede", voor zover 'het althans
zijn lichaam betreft.

Was crematie vroeger alleen mogelijk voor de
welgest'elden, thans is dit — dank zij o.a. de op»_

richting van de reeds genoemde ArbeidersverenU
ging voor Lijkverbranding — mogelijk voor ieder»
een. Door een geringe wekelijkse kontributie is

do crematie»mogelijk onder het bereik 'gekomen
ook van de minder goed gevulde beurzen, 'zodat
thans iedereen zich de vraag kan stellen: wil ik

later gecremeerd of begraven worden?
Dat de vele lezers van de Zandvoortse Cou»

rant zich deze vraag ook in grote ernst zullen
stellen, moge dan het resultaat zijn van dezo ar*

tikelenserie.

Jfi.

JAARVERGADERING
ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z-O.Z.)

Do jaarvergadering van bovengenoemde verc»
niging is vastgesteld op Maandag 7 Februari a.s-

Dan zullen ook de plannen besproken worden
tot het houden van" een*"groto' Internationale
.zwemwedstrijd.in het zomerseizoen.

OPENSTELLING POSTKANTOOR.
Op de eerste werkdag volgende op de dag van

do binnenkort te verwachten blijde gebeurtenis
in het Koninklijk gezin zal het postkantoor voor
do postdienst om 13 uur worden gesloten.
De avondpostbestelling zal op die dag niet wor*
den uitgevoerd. Het aantal buslichtingen zal
enigszins worden beperkt.

In de openstelling van de Telegraaf* en Tele»
foondienst zal geen wijziging worden gebracht.
Door het Centrale Postgirokantoor te Den Haag
zullen op genoemde dag geen afrekeningen wor»
den verzonden.
Spoedbehandelingen van stortingen, choque*ad»

viezen en girobiljetten zal slechts plaats kunnen
vinden, voor zover de opdrachten het girokan»
toor voor elf uur hebben bereikt.

'Een apart Luxe»formulier is ontworpen. Lx 6
genoemd, waarop in verband met dezo blijde ge»

beurtenis aangeboden telegrammen kunnen wor»
den afgeleverd. De extrakosten bedragen ƒ 0.40

Een afschrift van een zodanig verzonden luxe te*

legram kan worden verzocht tegen betaling van
10 et per 50 woorden. Dit afschrift zal den aan»
bieder van het telegram worden toegezonden op
een luxe formulier Lx 6.

DE ZAAK B.
Tot heden hebben wij gezwegen over de zaak

B., die in ons dorp zoveel tongen in beweging
heeft gebracht, en — hoe kan dat ook anders —
ook daarbuiten reeds de aandacht trok.

Wel is ook thans de zaak nog niet geheel te

overzien, maar dit staat nu wel vast, dat er enige
onregelmatigheden zijn begaan — wij zeggen
niet „gepleegd" — en dit is ook door den heer B.

erkend. Doch of deze van zodanige omvang en
aard zullen blijken te zijn, dat tot vervolging zal

worden overgegaan, staat zelfs thans nog niet

vast. Het is een vraag, die nog door den Officier

van Justitie zal moeten worden beantwoord na
verder onderzoek.
Tot zolang onthouden wij ons van het uitspre*

ken van een oordeel, zowel over den heer B, als

over degenen, die deze zaak aan het rollen heb*
ben gebracht. En we zouden er bij 't Zandvoort*
se publiek ernstig op willen aandringen in dezen
evenzeer een afwachtende houding aan te nemen.
Bewaar Uw verontwaardiging, totdat de feiten

absoluut vaststaan.Daarop hebben naar onze me*
ning de betrokkenen recht.

EEN GEWAARDEERDE ATTENTIE.
Gaarne brengen we het Staatsbedrijf der P.T.T.

dank voor z'n als nieuwjaarswens toegezonden
Kantooragenda, die er keurig verzorgd uitziet,

van flink formaat is, en met de agendabladen al*

leen op de rechterhelft zeer practisch in het ge*

bruik zal blijken te zijn.

De foto's zijn heel aardig, sommige werkelijk
mooi (b.v. de eerste, 'n brievenbus in de sneeuw)
of heel interessant (b.v. die van het primitieve
laboratoriumzendertje, waarmee op 25 Juli 1925
Indië voor het eerst over de korte golf bereikt
werd).
Dat ook de volledige tarieven zijn opgenomen

spreekt vanzelf.
Enfin, we waarderen deze attentie van de

P.T.T. zeer, ook omdat we als Hollanders ons
reeds lang trots voelen op ons groot en deugde»
lijk Staatsbedrijf der P.T.T.

VARA, AFD. ZANDVOORT.
Daar aan bovengenoemde afdeling dikwijls ge»

vraagd wordt, hoe men S.O-S.»berichten kan la»

ten uitzenden, is het misschien goed als dit even
vermeld wordt.

1. Alle S.O.S.*berichten moeten betrekking
hebben op ziekte* of overlijdensgevallen. Geval»
len van vermissing, weglopen, verdrinking, spoor*
loze verdwijning enz. worden niet omgeroepen
door omroepverenigingen. Deze liggen op het
terrein van de Politie*Radio»Omroep te Hilver»
sum.

2. De persoon (personen), die opgeroepen
wordt (worden), moet (en) op geen andere wijze
te bereiken zijn (noch per post, noch per tele»

graaf of telefoon).

3. De toestand van den persoon, ten behoeve
van wien het bericht wordt omgeroepen, moet
van die aard zijn, dat onmiddellijke overkomst
dringend noodzakelijk of gewenst is.

4. Als S.O.S-»berichten worden ook 'be»

schouwd de berichten, waarin mededeling wordt
gedaan van het overlijden van een bepaald per»
soon, indien de adressen v,an bloedverwanten on»
bekend zijn, en hun aanwezigheid bij de begrafe»
nis gewenst wordt.

5. Allo opgegeven berichten moeten vergezeld
zijn van een verklaring van den behandelcnden
arts, dat de toestand van den persoon in kwestie
inderdaad^ zodanig is, dat het omroepen van een
S.O.S.»bericht gewettigd is. (In do praktijk komt
dit hierop neer, dat óf de arts opbelt, resp, tele»

grafeert, óf do politie, nadat aan deze de dok»
tersverklaring is overgelegd).
Hieruit ziet U reeds, dat de kortste weg is, dat

da behandelendo arts opbelt, of de politie, als

aan haar do doktersverklaring is overhandigd.
Kosten zijn aan het omroepen van berichten

niet verbonden.
Namens het bestuur,
D. van Duijn, secretaris,
Burg. Beeckmanplcin 15.

TWEEDE 10*LESSEN*CURSUS.
Door het enorme succes ziet de heer Joh. L. v.

Duin zich verplicht een tweede 10*lessen»cursus
aan te vangen in Huize Royal, BI. de Favauge 46.

Do eerste, welke enige weken geleden is begon»
nen, is zo druk bezocht, dat daarvoor geen leden
meer kunnen worden aangenomen. Vandaar, dat
Zondag a.s. des namiddags van 4 tot 6 uur de 2e
cursus begint. Gezien de reputatie, welke de heer
Van Duin zich hier in zo korte tijd reeds 'heeft

verworven, zal het wel weer een succes worden.

GEMEENTE»BADHUIS
In de week van 3 tot en met 8 Januari zijn 20

Kuipbadcn en 347 douchebaden genomen. •

SPORT.
VOETBAL.

Het begint interessant te worden-
Do Zeemeeuwen hebben Zondag hun plicht ge*

daan en S.D.Z. met 5—3 geklopt. Tengevolge
van de nieuwe nederlaag van Bloemendaal en het
zesdo gelijke spel van Kinheim (dat daarmede
Zandvoort heeft ingehaald), is de spanning in de*
zo afdeling plots teruggekeerd. Do situatie is

thans zo, dat een 5*tal clubs, waaronder Zand*
voort en Zeemeeuwen, een bijna gelijke kans op
het kampioenschap hebben gekregen, en het
'krachtsverschil tussen 10 van de 11 deelnemende
clubs is zó gering, dat er na iedere wedstrijd cen
wijziging in dio situatie kan plaats vinden.
Voor onze plaatselijke clubs is do toestand daar*
om zo gunstig geworden, wijl zij hun lot thans
in eigen hand hebben. En reeds a.s. Zondag zal

moeten blijken, of de Zandvoortse clubs tot de
leidende ploegen zullen blijven behoren. Twee
zeer belangrijke wedstrijden staan op het pro*
gramma. De Zeemeeuwen moeten bij Bloemen*
daal op bezoek, terwijl Zandvoort thuis Kinheim
te bestrijden krijgt.

Terwijl Bloemendaal en Kinheim tot 7iog toe S
en onze plaatselijke clubs elk 10 verlies*

punten te boeken kregen, kan een overwinning
onze plaatsgenoten in dit opzicht gelijk met hun
tegenstanders brengen, welke laatsten dan alleen

een gunstiger positie blijven innemen, omdat zij

een wedstrijd meer hebben gespeeld en twee pun*
ten voorsprong blijven behouden.
Voetballend en voetballiefhebbend Zandvoort

staan op hun kop. Wie had dat, na het teleurstel*

lend spel onzer vertegenwoordigers en 't constan*
te spel van de Bock c.s., kunnen denken? Wij twij*

felen niet of er zullen Zondag heel wat suppor*
ters met de oranje»zwarten meetrekken, terwijl 't

Zandvoort in haar wedstrijd tegen Kinheim even*
min aan belangstelling zal ontbreken.
Of de onzen kans hebben? Natuurlijk. Do re»

sultaten der oranjebroeken zijn de laatste tijd

niet al te gunstig, terwijl Keesman c-s. daarente*
gen steeds meer in vorm zijn gekomen. Bloemen»
daals kracht schuilt in de voorhoede, getuige de
45 gemaakte doelpunten, een gemiddelde van
ruim 3 goals per wedstrijd.Hoofdzaak zal daarom
zijn, een goed verdedigingssysteem te vinden te»

gen de Bock en van Bracht, maar dat zal niets

mogen afdoen aan het eigen aanvallend optreden,
want de zeer kwetsbare Bloemendaalsverdediging
zal van begin tot eind moeten worden ge»
bombardeerd met een fris open spel, waarmee de
mogelijkheid zal worden geschapen om beide
punten mee terug te brengen.
De wedstrijd van Zandvoort lijkt ons iets min»

der zwaar, en wat ligt meer in de lijn der ver*
waehtingen tussen deze clubs dan 'n gelijk spel?

Aan de Muinck en zijn medespelers 't antwoord,
of wij te pessimistisch in onze verwachtingen zijn

En dan nog enige woorden over de training. Het
zal ieder duidelijk zijn, dat thans niet meer kan
worden volstaan met alleen wedstrijd spelen op
Zondag. Dan komen de jongens er nooit. En ook
een avond in het gymnastieklokaal is naar onze
mening niet voldoende om de kans volledig te

benutten. De spelers zullen een avond in de week
het veld op moeten, n'importe de weersomstan»
digheden. Zij zullen zich moeten harden voor de
komende wedstrijden, die ongetwijfeld* veel zul*

len vergen van het uithoudingsvermogen der spe*

Iers. J.S.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S

Weten is Kunnen
Onder deze tilel begint Meesier Secuur
een nieuwe rubriek in ons blad. Voor vers

dere toelichting verwijzen we naar die rus

briek zelf op de tweede pagina, laatste kos

lom bovenaan.

Profiteert van deze zeer gemakkelijke ges

legenheid!

DE UITGEVER

Zeemeeuwen—S.D.Z.

Reeds direct na do aanvang van do wedstrijd
werd G. do Wid vervangen door Van der Moo*
len. Zeemeeuwen had reeds dadelijk de smaak te

pakken en uit een voorzet van Drayer wist
Schilpzand de score te openen. 1—0.

De linkervleugel was eveneens op dreef; bij een
aanval werd de verdediging van SDZ gepasseerd,

waardoor de bal terecht kwam voor den links*

buiten Franssen, die geen moment aarzelde en op
twee meter van het doel inschoot. 2—0. Even la»

ter maakte een achterspeler van de gasten hands;
do strafschop werd genomen door H. Franssen
en met goed resultaat. 3—0. De midvoor Terol
ving na een half uur spelen do bal op, trok door
do verdediging en de stand was 4—0.

SDZ gaf .de moed niet op, want geen minuut
later volgde" een mooie doorbraak, een fraaie kop
bal en de gasten hadden in ieder geval de eer ge»
red. 4—1. SDZ begon nu veel beter partij te ge»

ven en aanval op aanval volgde op het Zeemeeu*
wendoel. Een bal raakte op een ogenblik do lat,

sprong weer in het veld, maar de midvoor van
SDZ wachtte geen seconde en schoot in het ver*
laten doel. 4—2. De gasten bleven gevaarlijk en
het leek er eerst op, dat Zeemeeuwen het nog
zwaar to verduren zou krijgen. Ook na de rust
bleef SDZ het sterkste elftal, doch vrij onver»
wacht wist Jb. Keesman na twintig minuten spe»
len de voorsprong tot 5—2 te vergroten.
SDZ bleef alle zeilen bijzetten; de linksback

ging linksbuiten spelen en bleek een zeer gevaar*
lijk speler te zijn, die de achterhoede van Zee»
meeuwen telkens aan het werk zerte. De midvoor
van SDZ wist even voor het einde de bal vrij te
krijgen, loste een hard schot. De doelverdediger
Molenaar scheen zeer verrast te zijn, want de bal
ontglipte zijn handen en vloog het doel in, tege*
lijk met Molenaar, die achterover viel.

Het einde kwam met 5—3. J.G.B.

GOLF.
Zondag werd op de banen van de Kennemer

Golf» en Countryclub de maandelijkse wedstrijd
gespeeld, IS holes handicap tegen bogey.
Winnaar werd de heer Elhorst (16) 2 up. Als

tweede eindigde M. Wetselaar (4) 1 up.

HOCKEY.
Het eerste elftal van de Zandvoortse Hockey»

club wist Zondag op eigen terrein 'n fraaie over»
winning te behalen op B.M.H.C. 4.

BUITENGEWONE VERGADERING V. V. V.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

houdt op Donderdag 20 Januari des avonds 8.15

uur in bodega Mustert aan de Strandweg een bui»

tengewone vergadering.
De agenda luidt als volgt: opening, notulen,

verslag secretaris over 1937, voorstel van het be»
stuur tot reorganisatie der Vereniging, om te ko»
men tot een semi»officiëel lichaam, en wijziging

der Statuten. ,

FEESTAVOND „COCKTAILCLUB".
In verband met do feestelijkheden ter gelegen»

heid van de a.s. blijde gebeurtenis m 't Konink»
lijk Huis, zal de grote feestavond van de Cock»
taiiclub tot nader order worden uitgesteld.

CHR. NAT. WERKM. BOND.
Op Dinsdag 11 Januari hield de Chr. Nat. Werk*
mansbond een buitengewone vergadering. Te
ruim S uur opende do voorzitter Jac. Zwemmer
op de gebruikelijke wijze de vergadering en sprak
een woord van welkom en dank tol de leden en
belangstellenden. Hij gaf daarna het woord aan
den bondspropagandist, den heer Strating. Deze
besprak het onderwerp: „Wat is Christcn*Soci*
aal". Christelijk en sociaal zijn geen tegcnstel»
lingen. Christelijk»Sociaal zijn is het werken voor
do vernieuwing van ons volksbestaan en uit de
kracht van Jezus Christus te zoeken naar.de los»

making van het gebondene en de opheffing van
het gezonkenc. Welko positie men ook bekleedt,
als men zijn belijdenis: „Wie den Hcro dient en
niet de mensen" durft uit to dragen in het
midden van zijn arbeid, dan is men in zijn werk
en vindt in dat werk de spijzo zijner ziel. Maar
toch het hardsto in de gemeenschappelijke arbeid
is, voor wie zich waarlijk mens weet niet een te
lango arbeidsduur of cen te schraal arbeidsloon,
maar een toestand, waarin gebrek is aan mensen*
en naastenliefde, daar dit toch alleen de oplos*
sing zal kunnen brengen voor het slechten der
grote verschillen.

Ds. D. Tromp behandelde hierna het kerkelijke
tegenover het gewone dagelijkse leven en spoor*
do aan te trachten in alles cen gelovig en waar»
achtig Christen to zijn door te leven in gehoor*
zaamheid aan wat God ons opgelegd heeft, in
dankbaarheid voor het heden en in de vcrwach*
ting van het leven hierna.
Nadat door den voorzitter cen woord van dank
was gebracht aan de beide sprekers, werd deze
avond besloten met het zingen van de Avond*
zang en ging Ds. D. Tromp voor in gebed.

„ER STAAT GESCHREVEN".
Bij het lezen van de dagbladen kan men da»

gelijks rekenen op twee of drie berichten over de
oorlog tussen Japan en China of over de burger»
oorlog in Spanje. Italië—Abessinië ligt ook nog
vers in 'het geheugen.
Met angst en vreze leest men over deze oorlo»

gen en men denkt direct terug aan de wereldoor»
log met al zijn ellende en gruwelen. Nederland
bleef gelukkig afzijdig, maar het bleven toch vier
jaren van armoede en ziekte.
Na de wereldoorlog was iedereen overtuigd,

dat do twisten tussen de landen op vredelieven»
do wijze moesten worden opgelost en talrijke

vredesconferenties en do oprichting van de Vol*
kenbond waren do resultaten, die iedereen hoop»
vol stemden. Maar er gingen jaren voorbij en
elk land begon zich weer te bewapenen en de
oorlogsellende was schijnbaar vergeten.
Om deze ellcndo en de verschrikkelijke gevol»

gen nog eens te tonen heeft do toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen" het initiatief genomen tot
do opvoering van het bekendo toneelspel „Er
staat geschreven....", een anti*oorlogsstuk in 4
bedrijven door Jaap van der Poll.

De belangstelling voor deze uitvoering — op
Zondag 13 Februari a.s. in gebouw Monopole —
is reeds groot en voor nadero bijzonderheden
verwijzen wo naar do aanplakbiljetten in 't dorp
(begin volgende week).

COMITÉ VROUWENHULP.
Kan iemand ons helpen aan een wieg en aan een
vouwwagentje? Voor het vouwwagentje wordt
eventueel graag een grote kinderwagen in ruil ge*
geven.
Westerparkstraat 17.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 7 tot en met 13 Jan. 193S.

Geboren: Willem Jan, zoon van W. J. Molc»
naar en Th. Krenn. Diaconichuisstraat 2: Rolf,
zoon van J. L. do Bas en G. Arnout, Zandvoort»
sclaan 62; Bernhard Leopold Frcderik Evcrhard
Julius Cocrt Karel Godfried Pieter, zoon van G.
Terol en J. P. A. do Vos, Hobbcmastraat 18.

Ondertrouwd: W. van der Mije en J. Ticmeijcr,
BI. do Favauge 13.

Overleden: S. E. Silvcstcr. oud SI jaren, wed.
van IH. B. ter Haak.

Gevestigde personen:
P. -G. A. de Vree v. A'dam, BI. Paulus Loot 54.

P. W. Zcgerman, v. A'dam, Burg. Bceckmanpl. 18



I
Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 88

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et
Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et
Wachten per uur ƒ 1.00
Ritten naar Haarlem m. 4=persoons auto's ƒ 1.50
idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4*persoons auto's ƒ 3.75
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4«persoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit -wordt gemaakt met ten hoog»

sto 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4*persoons auto) geen hoger ta«

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Zaterdag 15 Januari. — Zandv. Jongerenkring,

Brugstraat 15. 5pr. mej. B. Ottcn.
Aanvang 8 uur.

Vrijdag 28 Januari. — Z.C.Z.savond in Bodega
Mustert. Spr. de heer Borsten. Zwem film Olymp.
Spelen.

Zondag 13 Febr. — Opvoering door toneelver.
„Op Hoop van Zegen" van „Lr staat geschre*
ven " door Jaap van der Poll.

Donderdag 28 April — V.A R.A.*ensemble „Fan»
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

GE WEET WEINIG
OF NIETS OMTRENT

CREMATIE?
Vraagt Inlichtingen

Arbeiders Veren, voor Lijkverbranding

Hoofdbestuur Sarphatistraat 41, A'dam-C,
Telefoon 54954

Afd. Zandvoort - Dr. Metzgerstraat 75a

„EEN DAG DAME".
De toneelvereniging „De Schakel" geeft a.s.

Zondagavond in Monopolo een buitengewone
voorstelling. Opgevoerd wordt „Eén dag dame",
een klucht in drie bedrijven door C. van Kerkho»
ven. Een ieder, die een of meerdere malen 't spel
van „De Schakel" heeft gezien, weet, wat dit

weer betekent. Een avond van dolle lach en na
afloop bal. Bespreek vroegtijdig, dan is U verze»
kerd van een goede plaats.

JUBILEUM.
Deze week is het 5 jaar geleden, dat de heer

B. van der Bijl zijn Heren» en Dameskapsalon
opende.

In die jaren hebben er telkens grote uitbrei»

dingen plaats gevonden, zodat thans de nieuwste
en modernste permanentmachines de dames ten
dienste staan. Ter gelegenheid van dit jubileum
maakt de heer v.d. Bijl een grote permanentrecla»
me. Zie hiervoor de advertentie in dit blad.

UITGESTELD.
.De schaakwedstrijd ZSC 2—VAS 4 is uitgesteld

' tot Woensdag 2ó Januari a.s. in de voormalige
bewaarschool aan de Duinweg.

Dat moet LI gaan zien
ZONDAG 16 JANUARI in MONOPOLE:

ÉEN DAG DAME
Zorgt dat U bijtijds plaats bespreekt, want het

loopt nu reeds storm.

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bflderdijkstraat 73 en 75, A'dam I

bericht bij dezen, «dat hare behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST - v, Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de behangsels onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

schoenen
droge voeten bij

het natste weer

6 Maanden garan-
tie.

o^HoaALLEEN VERKOOP <ÏS^l^Pi3'

ALPH. SPRENGERS
• GROOTE KROCHT 8 - TELEFOON 6 *
X — (tegenover het Gemeentehuis) — *

ONZE KRACHT
is onze

KWALITEIT
Neem daarom vlees uit

Steensma's Modelslagerij
Schoolstraat 3 — Telefoon 403

Kennisgeving
Door de enorme deel^
name- aan mijn lOsles»

senscursus, waardoor
op Donderdagavond
geen leden meer kun»
nen worden aangenos-
men, wordt door mij

een 2e 10-lessencursus geopend
op ZONDAG 16 JANUARI des namid*
dags van 4 tot 6 uur.

Inschrijving vanaf heden; 40 et per les!

Gedipl. Dansleraar Joh. L. v. Duin

Huize „Royal" - Boul. de Favauge 46i

Zondagavond 8 uur wederom GE-
ZELLIG DANSEN. Geen Entree

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar

J. DE MAAR
OUD' * BELASTING , AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

WETEN IS KUNNEN
Iets niet kunnen of niet weten is geert schande,

als men niet in de gelegenheid is 'geweest om het
te leren. Heeft men die gelegenheid wel gehad
doch niet benut, dan is het niet kunnen of niet
weten wel een schande. En nóg beschamender is

liet, als men ook een nieuwe gelegenheid weer on=>

gebruikt voorbij laat gaan.
Nu is het een feit, dat er ook in Zandvoort

zeer velen zijn, die geen brief, verslag, berichtje
of artikel zonder grove fouten kunnen schrijven-

De bedoel geen vreemde woorden, waarvoor ook
meer ontwikkelden nog maar wat graag even een
woordenboek raadplegen. Nee, ik bedoel het
doodgewone Hollands, waarmee soms allervrese»
lijkst geknoeid wordt, zelfs door mensen, die als
secretaris van de een of andere vereniging toch
nog al dikwijls de pen ter hand moeten nemen,
en wier schrijven vaak onder vreemde ogen komt,
soms zelfs in. de krant moet worden afgedrukt.

"Welnu, al degenen, die nog graag zuiver sekrip
ven willen leren, stellen wij daartoe in de ge»
legenheid. Met die „wij" bedoel ik! den Uitgever
van de Zandvoortse Courant, die daarvoor gaarne
de nodigo ruimte in zijn blad afstaat, en. mijzelf,

die even gaarne bereid ben, die ruimte te vullen
met mijn "wijze lessen.

Heel goed besef ik, dat het moeilijke van die
lessen schuilt in het zeer uiteenlopende, ontwik»
kelingspeil van m'n „leerlingen"'. Opdat het toch.

voor een ieder mogelijk zal zijn ze te volgen, zal

ik de stof zéér eenvoudig trachten te behandelen.
De „knapperen" hebben dan het voordeel, dat ze
op 'n heel gemakkelijke wijze hun kennis kunnen
uitbreiden of bevestigen. Terwijl de minder ge»
leerden de „studio" niet na korter of langer tijd

zullen behoeven op te geven onder de verzuch»
ting van: mij' te geleerd, hoort omdat ook zij de
verkondigde wijsheden met een klein beetje in»^

spanning best zullen kunnen volgen. En zo zal~

ieder er wat van kunnen opsteken, zij 't dan ook
de een wat meer en de ander wat minder.
Nog een andere moeilijkheid is het ontbreken

van het persoonlijk contact en dus van de gele»

genheïd tot het stellen van vragen, een .groot

voordeel van mondelinge lessen. Om dit bezwaar
tot een minimum terug te brengen, zal doorIo=»*

pend de gelegenheid openstaan tot 'het inzenden^
van vragen, die dan zoveel en z'o goed mogelijk,

beantwoord zullen worden.
Ook voor opmerkingen en bepaalde wensen

hou' ik me — reeds van nu af — gaarne aanbe«
volen.
We beginnen 29 Januari a.s.

MEESTER SECUUR,
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

Dat kan alleen

HERENZOLEN en HAKKEN .. ƒ 1.10

DAMESZOLEN en HAKKEN.... ƒ 0.95

KINDERZOLEN en HAKKEN .

.

ƒ 0.80

HERENHAKKEN ƒ 0.40

DAMES* en KINDERHAKKEN ƒ 0.30

HALTESTRAAT 7 - TELEF. 312

BI

KINDERMATINÉEg

te
3e

Zomerlust*
half drie op de 2e en
officiële Feestdagen.

DE BRIEF
naar een Amerikaans gegeven
door PIET DEKKER.

De vliegmachine stortte neer ....

de bomen kwamen nader Er
was een storm zoals hij nog nooit
had meegemaakt. . . . De machine
steigerde als een paard.. En toch
schreef hij door. Een afscheidsbrief

aan haar.

„Een heer van de Luchtvaart Maatschap-
pij, om u te spreken, meneer."
„Van de Luchtvaart Maatschappij? En

moet die mij spreken? Goed, laat meneer
binnen."
De man, die binnen trad, was een keurig

uitziend heer, tamelijk klein van postuur.

„Gaat u zitten," zei ik, en ik gaf hem een
plaatsje bij het vuur.

Ik vond het maar half leuk, dat hij me op
deze avond kwam storen. Hij scheen het zelf

trouwens ook vervelend te vinden.
„Neemt u mij niet kwalijk, dat ik u kom

storen. Maar we zitten in moeilijkheden."
verdedigde hij zich. „U herinnert zich toch

wel het vliegongeluk van Woensdag?"
Ik herinnerde 't mij maar al te goed; m'n

beste vriend was er bij omgekomen.- Maar
waarom kwam die vent daar nu met mij

over praten?
Die arme Peter Lenner! M'n beste vriend.

Gevallen met een vliegtuig. Hij was op weg
naar Wenen. Ik had hem de adressen van
een naar vrienden gegeven, ook de telefoon-

nummers nog, opdat hij vooral maar niet

lang zou behoeven te zoeken. Ze zouden er

vast en zeker feestjes voor hem organiseren,

feestjes van het soort, waarvan hij zoveel

g De guitenstreken van 5

I MPiETJE MOEDIG")
Klucht met zang en dans in 3 bedrijven

Jj

2 SPSF" Zie verder de Raambiljetten £aMBHHBaaainBaMHMUHnuMHna

hield. Ze zouden het hem er beslist naar z"n

genoegen maken, want het was zo'n leuke,.

dood-goeie kerel. En nu
„U herinnert zich de tragedie?" kwam

nuchter de stem van den bezoeker.

Ik knikte afwezig en presenteerde hem
een sigaret.

„Ziet u", ging de bezoeker voort, terwijl

hij langzaam de rook voor zich uit blies, om
tijd te winnen, denk ik, en zodoende goede
zinnen te kunnen maken, „het gaat om een
zekeren meneer Peter Lenner. We hebben
dadelijk na het bekend worden van de ramp
onze eigen mannen naar de plaats des on-

heus gestuurd, om te bergen wat er te ber-

gen viel. En bovendien, u weet hoe die plat-

telanders zijn. Uit de pas, die we op hem
gevonden hebben, zagen we dat hij Lenner
heette. Naast hem, of liever om hem heen
verspreid in de cabine vonden we, behalve

wat geld, nog enige velletjes papier. Beschre-

ven papier. We vonden ook nog een adres

met „David", en we veronderstelden, dat >u

dat moest zijn."

Ik knikte en staarde in het vuur, dat met
grote tongen de blauwglimmende kolen be-

snuffelde.

„U kende hem heel goed?"
„Intiem!"
„Goed dan. Hier is de brief." En langzaam

haalde hij enige velletjes papier uit z'n zak
„De brief is. . . . eh. . . . zeer persoonlijk, ziet

u. Maar er spreekt een dringend verlangen
uit, dat hij de plaats van bestemming toch

vooral- maar bereiken zal. Wij kennen de
persoon, aan wie hij gericht is, niet, en om-
dat wc vermoedden, dat u z'n beste vriend

was, ben ik maar naar u toe gekomen, in

de hoop, dat u ons kunt helpen."

Wordt vervolgd.'

De allerlaatste

NIEUWE BOEKEN
2406 Bower, Kruitdamp en wind.

2402 Brand, 'Max. 'Gevaarlijk spoor.

2401 Bruch, Berthe. Danseur gevraagd.

2403 'Földes, Jólan. Over de brug.

2408 ioring, Em. Liefde laat zich niet d-vmtgen..

2404 Roan, Tom. De Montanabandiet.

2405 Robertson, F. De uitdaging.

2407 Savi, E. W. De dag der dagen.

Leesbibliotheek „GELRIA"
Gertenbachs Drukkerij

„Zandvoortse Courant"

Achterweg 1 - Telefoon 135

Medicinale
levertraan
Warmwaterzakken

Levertraan
is een vertrouwens»
artikel. — Onze Les
vertraan bevat ge»
garandeerd min. 700
vitamine«eenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L. BLAAUBOER
Gediplom. Drogist.

Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

Hoestartikelen

ALLE WAAR NAAR ZIJN GELD!!! |
Ons leesgeld is 8 et per deel X
zowel voor Oud als Jong, maar bij ons ontvangt U dan £
ook GEEN DUNNE KWARTJES BOEKJES, doch boeken X
van de bekendste Schrijfsters en Schrijvers en van nor-

male omvang. Lees daarom steeds uit de Erkende £

Leesbibliotheek Gelria
|

:

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ZANDVOORTSE COURANT

ACHTERWEG 1 - TELEFOON. 135

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V-V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258

Uitslagen van Zondag 9 Januari:
Zeemeeuwen 1—S.D.Z., 5—3.

JJH.Kwartier 2—Zeemeeuwen 2, 3—2.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Bloemendaal 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

Volewijckers 3—Zeemeeuwen 2, 2 uur. -

Kenau—Zeemeeuwen 3, 10 uur. - -

Bloemendaal 3—Zeemeeuwen 4, 12, uur.

V.V.H. 4—Zeemeeuwen 5, 10 uur. '

"

Adspiranteiucompetitie:
Zeemeeuwen b—Kennemerland b, 2-30 uur.

Plaatsbewijzen voor de wedstrijd Nederland

—

België kunnen tot en met Maandagavond aange»
vraagd worden in ons clublokaal, s.v.p. gelden
meebrengen.
' Aan de leden, die ons eerste elftal a.s. Zondag»
middag gaan aanmoedigen," wordt medegedeeld,
dat: de eerste autobus, bestemd voor de spelers

met hun dames, zal vertrekken om ong. 1 uur,

de tweede autobus vertrekt om ong. 1.30 uur.

A.s. Maandagavond Bestuursvergadering aan
het bekende adres.

Zondag a«s. in Monopole
kunt U iemand zien die

ÉEN DAG DAME
is en DE SCHAKEL brengt haar ten tonele.

VERH U ISD:

J* Waterman, Taxateur
van Van Speijkstraat 17

naar

Parallelweg 29

wi*



Lachen ! Toneelvereniging „DE SCHAKEL" Brullen !

Oerkomische klucht in drie bedrijven

Zondag 16 Januari in Monopole 8.15 uur

NA AFLOOP BAL ENTREE 25 en 40 et
Eén

Lachen ! Orkest: „The Tune Mixers" Brullen

!

Jaarlijkse Opruiming
Reuze koopjes in alle artikelen

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
Gedipl. Coupeur voor Dames* en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Voor Uw BONTWERKEN staat onze moderne
kleermakerij ten Uwen dienste.

BEDRIJFSKLEDING
Crisisbonnen worden in betaling genomen —

Ondertrouwd:

W. van der Mïje

en

A. Tiemeyer

Zandvoort, 13 Januari '38

,„ Wilhelminaweg 1

Boul. de Favauge 13»14

Plechtige Huwelijks»
voltrekking 3 Februari
Ï938 in de Kerk van St.

'Agatha te Zandvoort
10 uur v.m.

Toekomstig adres:
Wilhelminaweg 8.

DANKBETUIGING
Voor de vele en harte»

lijke bewijzen van bes
langstelling bij mijn 25*

jarig jubileum bij het
Zandvoortsche Onder»
wijs, 'breng ik langs de»

zen weg mijn hartelijken

dank
J. W. WERKHOVEN

Zandvoort, Januari 1938
Marnixstraat 5.

' TE HUUR:
Gem. Bovenhuis
bev. 3 kamers en keu»
ken, stromend water,
vaste wastafels, goede
stand, ƒ 20. per maand.
Br. bur. Zandvoortse Crt

, Gertenbachs Drukkerij
ond.no. 2901.

Huurverlaging
TE HUUR':''"" *"

'

, Koningstraat 45, hoek»
huis, bevattende 5 ka»
mers, serre en keuken.
ƒ 6.75 per week.

Koningstraat 47, bevat»
tende 5 kamers, keuken,
serre, ruim zomerhuis,
vrije achteromgang.
ƒ 7.25 per week.

Te bevragen:
Makelaar D. Joukes,

Koninginneweg 31,tel. 82

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

boven 16 jaar.

Adres te vernemen bur.

van dit blad.

TE HUUR GEVRAAGD
GROOT HUIS
voor Pension, bevatten»
de Eetzaal en 12 tot 15
slaapkamers met stro»

mend water. Boulevard
of omgeving.

Br. met voll. opgave
van ligging en huurprijs
aan woningbureau M.
de Jong, Koninginneweg
41, telefoon 124.

TE KOOP GEVR.:

JONGE TACKEL
Adres te vernemen bur.
v. d. Zandv. Courant,

TE KOOP
wegens overcompleet

Philips Radiotoestel

730 in prima staat, aan
de meestbiedende.
Te bevragen:
Brederodestraat 199-

TE HUUR

:

Vrij Bovenhuis
bev. huiskamer, 2 slaap»
kamers, keuken, zolder
en beneden een berg»
plaats. Rozennobelstr.
13rood. Huurprijs laag.

Te bevr. KI. Krocht 3.

TE KOOP:
Prima Mangel

grote houten rollen.

Prijs ƒ 15—

.

Adres te vernemen bur.
van dit blad.

OERKOMISCH!

EÉN DAG DAME
„De SchakeF*
MonopoleZondaga.s.

De zaak voor
al Uw

Drukwerk

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Grote Opruiming
SCHOENEN en PANTOFFELS

Centen Pr ij zen

BRONKHORST
Haltestraat 21 op 't hoekje

Grote Permanent Reclame
ter gelegenheid van het

Vijf jarig bestaan
van onze Heren- en Dameskapsalon

, PERM AN ENT
Geheel compleet met Knippen, Was-
sen, Watergolf f 1.00

OATZ£ TWEEDE RECLAME is:

Wassen, Watergolf ƒ 0.50; met krullen 0.65
Wassen, Knippen, Onduleren .... ƒ 0.75
Knippen, Onduleren ƒ 0.50

Knippen ƒ 0-25

Tevens persoonlijk weer in

de zaak aanwezig.
ledere Permanent gegarandeerd.

B. VAN DER BIJL
ZEESTRAAT 67

Leerling gevraagd.

Herentarief:

Knippen 25; Scheren 15; Frictions v.a. 25

Kan U niet tegen emoties, ga dan niet naar

ÉEN DAG DAME
want het wordt brullen en wij staan niet voor de
gevolgen in. Toneelvereniging „DE SCHAKEL".

JAARL. OPRUI MIN Gm
l

in

99DE K AT O E H B AAL99

Om ruimte te maken voor do nieuwe voorjaars»
goederen ruimen wij alle voorradige winterarti»

kelen, Restanten enz. FINAAL OP, TEGEN DE
ALLERLAAGSTE PRIJZEN!!

'

Op courante artikelen minstens 20 pet korfing!!!

uitgezonderd die, waarvan de prijs bij contract

is vastgesteld.
Wij achten onze Opruimingen genoegzaam bc»

kend om uitvoeriger hierover uit te wijden.

UW BELANG IS ONS BELANG. KOOPT DUS NU!
Zolang de voorraad strekt is bij aankoop van 2.50

een Handwerkkalender 1938 beschikbaar!
DE ETALAGE IS GEREED: ER IS ALLICHT IETS VOOR U BIJ

H, M. NIEUWENHUIZEN, HALTESTRAAT 52

IUHB

[ KINDERBALLET
Dinsdag a.s. aanvang der lessen in

9 Ballet, Rhythm. Gymn. enz. voor meisjes van
5

—

10 jaar. Na enige weken wordt reeds begon*
5 nen met het instuderen van leuke dansjes.

E OCHTENDGYMNASTIEK VOOR DAMES :

Sj „ Dagelijks, 3 x per week, of 1 x per week.

S AVONDLESSEN :

5 voor jongedames, 16—25 jaar-

AMATEUR; en BEROEPSOPLEIDING.

Z Dansstudio Mevr. Lily Orgodet
B Gedipl. Danslerares - Kostverlorenstraat 36 - Tel. 79

Nog steeds EXTRA KOOPJES
in onze ' "^l'IïlflïJPi

BALANS-OPRUIMING
Op onze geregelde goederen

GROTE KORTING
Crisisbonnen en spaarbonnen worden in ontvangst
genomen!

ZIET ONZE ETALAGES

| Het Koopjeshuis - Kerkstraat 32-34
|

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 15 tot en met Maandag 17 Jan.
aanvang 8 uur. 3 dagen. 3 Opvoeringen van een
groot succesprogramma.

Als eerste hoofdfilm: een prachtige speelfilm met
spannende handeling. Emotioneel en mysterieus.

WIILIAM POWELL in

DE GEHEIME CODE
De grootste en spannendste spionnagefilm der
laatste jaren. IHet sublieme spel van den ras=ac=-

teur William Powell, bijgestaan door de charman»
te Rosalind Russell, maken de „Geheime code"
tot een der meest interessante en spannende
films van dit seizoen. „De geheime code" werd
met enorm succes in theater Tuschinski te Am*
sterdam vertoond.

Als tweede hoofdfilm de grote iMetro film:

Tusson haat en liefde
(His Brothers Wife)
met Robert Taylor en Barbara Stanwyck.

Regie W. S. van Dijke. Een machtig filmwerk vol
actie en spanning. De Telegraaf schrijft: Een
voortreffelijke spanning.... interessante kijk van
Van Dijke op den Amerikaan.

Een buitengewoon mooi programma!!!! ,

Toegang boven 18 jaar.

Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Opvoering van WATT EN HALF WATT als:

CIRCUSGASTEN
De meest komische film ooit door Watt en Half
Watt vervaardigd. De lachsalvo's zullen niet uit

de zaal zijn.

Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 20 JANUARI, 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
'Op veelvuldig verzoek reprise van de grootste
succesfilm ooit vervaardigd door Willy Forst:

Leise flehen meine lieder
met Marta Eggerth en Hans Jaray. Muziek:
Franz Schubert.

Als 2e film optreden van Watt en Vs Watt als

Circusgasten
De meest komische film door hun vervaardigd.
Toegang boven 14 jaar.

Entree 30 en 55 et, alles inbegrepen.

Voortzetting dergeweldige

BALANS-OP!

Als voorbeeld van onze gek lage

prijzen verkochten wij deze week
120 CAMISOLES tot maat 65 voor 12 et

14 IETS VERSCHOTEN J.BL'OUSES voor 5 et

6 HEREN SLIPOVERS voor 19 et

45 WOLLEN KINDERHANDSOHOENEN
voor leeftijd 10—12 jaar 12 'et

72 FLANELLEN NACHTHEMDEN
lengte 50 tot 75 cm voor 29 et

enz. enz. enz. enz. enz enz enz.

Ook deze week van diezelfde
- gekke aanbiedingen -

ZIJDEN DAMESKOUSEN 29 et

KINDERSCHORTJES 45 tot 65 cm
alle maten 29 et

RESTANTEN WOL per knot 15 et

HERENSLIPOVERS enkele stuks 19 et

LUMBERJACKS. J. BLOUSES met wolvoering
39 et

DAMESVESTEN, zware kwaliteit 98 et

RESTANTEN OVERHEMDEN,
zijden popeline 69 et

DIRECTOIRES, diverse kwaliteiten
grote kindermaten en enkele damesmaten 19 et

KINDBRDIRECTOIRES vanaf 9 et

HERENBOORDEN 3 et

Verder alle Wollen artikelen
ver beneden inkoopsprijzen

Bovendien bij f 20.— bonnen f 1.— aan goederen terug

BIJ DE CRISISBONNEN ONTVANGT U
TEGELIJKERTIJD UW WAARDEBON !!

!

Overtuigt U van onze speciale aanbieding

Het is Uw voordeel
Manufacturenmagazijn De Waag

HALTESTRAAT 40—40a

Eens klant blijft klant

Z.V.T.-TAX
Grote Krocht 18 - Tel. 18

Tarief volgens overeenkomst aller

collega's en B. en W. v. Zandvoort.

DORPSRITTEN ƒ 0.35

HAARLEM,
ƒ 1.50 tot en met 4 personen

HAARLEM,
ƒ 1.75 meer dan 4 personen.

AMSTERDAM,
ƒ 3.75 tot en met 4 personen

AMSTERDAM,
ƒ 4.50 meer dan 4 personen

Geen fooien Geen fooien

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
«nMMHBaMHHnBaaaMHBMBnHMaBHPununna

VOOR

BABY-KLEDING
NAAR

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes
en Wollen doeken

Alle Baby's die in de feest-

week geboren worden ont-

vangen een MOOIWOL
JURKJE of PAKJE
CADEAU.

V" Doet Uw inkopen te Zandvoort ipy



GRETA BED-CALO
MANICURE
Speciaal aan huis.

Per abonnement 50 et

HUGO DE GROOTSTRAAT 25

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.

Openbare Vergadering over de dienstboden;
cursus.

„Hbo is het mogelijk", zullen de Zandvoortse
meisjes uitroepen, als ze horen, dat de cursussen
voor dienstbodenopleidmg to Haarlem en elders

overbelast zijn, dat wil zeggen, dat als men zich
daar een plaatsje wil veroveren, men er heel
gauw bij moet zijn.

Alhoewel het eerste plan om hier te Zand»
voort die voorgenomen cursus to houden, niet is

losgelaten, mag de mogelijkheid om in Haarlem
van do gelegenheid gebruik te maken, niet over
•het hoofd -worden gezien. Zouden onze Zand»
voortse schonen, want dat zijn zij ongetwijfeld
ook, deze gelegenheid laten voorbijgaan, of is

men nog niet voldoende doordrongen van de
noodzakelijkheid om, als men iets uitoefent, dit

ook goed te doen. Want wij mogen toch veron»
derstellen, dat do gewoonten van onze arbeiders»
gezinnen en die van do meergegoeden wel zoveel
van elkaar afwijken, dat een grondige voorberei»
ding voor een dergelijke betrekking voorwaarde
is. De vragen, die zullen worden gesteld, kunnen
immers omvatten: koken, tafeldienen, wassen,
strijken, 't kindje verzorgen, bij kleine ongesteld»
heden de .zieken verzorgen, enz., in één woord:
allo voorkomende werkzaamheden, welke in die
stand van U kunnen worden gevraagd en geëist.

Bovendien is hierop ook het loon berekend, want
'ïioe meer men kan aanbieden, hoe hoger eisen
men zelf kan stellen.

Nu is de Commissie, die deze zaak meer be»
icendheid wil .geven, vol ijver om onze jonge men»
sen te helpen, doch dit kan niet van die kant al»

leen komen; ook de belanghebbenden moeten
meewerken.
Daartoe is door de Commisie belegd:
Een openbare vergadering in de oude Be;
waarschool des n.m. 8 uur, op Maandag
17 Januari a.s., waarop alle Zandvoortse
jonge meisjes boven 17 jaar met haar
moeders worden uitgenodigd.

Daar zullen wij met Mejuffrouw Ledeboer, die

door de Regering is aangesteld om deze zaken te

bevorderen, alles nog eens toe lichten, om
daarna te trachten hier een cursus op te richten

of anders een deelname elders mogelijk te ma»
ken.
Wil men tevoren nog inlichtingen, dan is het

adres: Haltestraat 62.

Consultatie iedere Zaterdagmiddag 3—4 uur in

gebouw Grote Krocht 10.

De Commissie.

«BHMHMBBM
HL HL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer»,

schilder», behang» en witwerk.

J, W. Rupprecht, Dr. Metzgerstr, 60
IBHBBBB IBBB

Costumière
VOOR. DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug* J* Bisenberger
Van Ostadestraat 25

JONGERENKRING.
A.s. Zaterdag 15 Jan. hervat de J.K. weer zijn

wekelijkse bijeenkomsten in het nieuwe jaar.

Leden en belangstellenden danken we voor hun
trouwe opkomst in 't afgelopen jaar en het be»

stuur hoopt in de komende weken weer op gere»

geld bezoek te mogen rekenen.
Aan de zijde van het bestuur zal getracht wor»

den, de avonden zo afwisselend en interessant

mogelijk te doen zijn.

15 Jan. zal Bep Otten voor ons spreken. De
aanvang is S uur precies! Leden en belangstel»

lenden zijn van harte welkom. Voor de komende
weken staan genoteerd:
22 Januari de heer Sterrenburg.
29 Januari ??
5 Februari de heer Dr. Thierens.
Dus tot a-s. Zaterdag 8 uur precies in Brugstr. 15

INDOORTRAINING ZWEMCLUB.
Wegens omstandigheden is de wekelijkse in»

doortrainingsavond voorlopig verzet op Maan»
dag. De tijden zijn:

8—8.20 uur: Meisjes en jongens vanaf 10 jaar.

S.20—9 uur: Meisjes» en jongensadsplranten van»

af 13 jaar en damesleden;
9 10 uur: Oudste jongens en herenlcden.

De lessen worden gegeven door den heer J.

Kollerie van de 'Haarlemse Zwemver. „D.W.R.";
het gymnastieklokaal van do Wilhelminaschool is

hiervoor bereidwillig beschikbaar gesteld.

Voor de blijde gebeurtenis

Oranje in Uw huis
ORANJE DAHLIA'S 7 et

ORANJE BABYROOSJES 6 et

ORANJE LAMPIONNETJES, per tak.... 10 et

en nog vele andere bloemen en planten tegen
lage prijzen.

Het Goedkope Bloemenhuis
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

Moderne Behangselpapieren
MEVR , vraagt nog heden mijn prachtige en zeer

voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»

zage. Collectie 1938. — Ook zenden vHj U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twistcd mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie ! 1 1

Om de feestvreugde te verhogen met het oog
op de a.s. blijde gebeurtenis geven wij alleen

Zaterdag aan iederen koper een half pond
onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Dus wel een geschenk dat in ieder gezin op
tafel mag prijken. Koopt dus zonder uitzon-
dering bij

„DE CONCURRENT"
Hij is steeds de man, die U helpen wil en helpen kan

Dus dan ook naar het juiste adres

Haltestraat 5 — Telefoon 494
Prijzen laag. Kwaliteit hoog

t

DDOOnonODODDDDOD
EEN GENOT

staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Wij concurreren niet, maar schermen met kwalis
teit.

VETTE KAAS, per pond vanaf . . . . 39 et

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
Een ieder roept over de buitengewone kwaliteit

SALANO KOFFIE van de Koffie Hag Mij.

Neemt U ook eens een proef, U zult verbaasd
staan! Per half pond 30 et

Tevens alle soorten VERKADE BISCUITS,
waaronder:

PARUSE WAFELS, per ons f 0.20

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I, j. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

10 THEELICHTEN
BEDKRUIKEN
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ZANDYO COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 189 9

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 3.

—

Buiten Zandvoort, per jaar „ 3.60

Afzonderlijke nummers .' „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave Grertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Zie voorwaarts en volhard tof het einde.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

CrematiesPolemiek.
Geachte Redactie,
Vergun me tegenover de door Jg. in het pu»

bliek, n.1. in de Zandvoortse Courant van 15 Jan.

3938 gemaakte opmerking: „Hoo men ook mag
denken over een voortbestaan van 'do ziel, aan
een blijven bestaan van het lichaam — tenzij als

mummie — gelooft toch niemand meer", te wij»

zen op do gemeenschappelijke pubheke belijdenis

aller christelijke kerken in het artikel onzer apos»
tolische geloofsbelijdenis: „Ik geloof de weden
opstanding des vlezes", welk getuigenis onder
meer gegrond is op de openbaring aan den hl.

Paulus ten deel gevallen in 1 Korinthe 15-: 35 vv:
„Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden

opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam
zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait,

wordt niet levend tenzij dat het gestorven zij. En
hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam
niet dat worden zal, maar slechts een korrel, naar
het voorvalt van tarwe of van enig der andere
granen. Maar God geeft hetzelve een lichaam ge»

lijk Hij wil en een iegelijk zaad zijn eigen li»

chaam Alzo zal ook de opstanding der do»
den zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfe»
lijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijk»
heid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt op»
gewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in
zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. [Een

natuurlijk lichaam wordt er gezaaid^ een geestelijk

lichaam wordt' er opgewekt."
Met dank voor de plaatsing en hoogachting

Uw dw. N. A. WAANING.
16 Januari 1938.

Antwoord.

't Spijt me, Dominee, maar de bedoeling van
Uw stukje is me niet duidelijk. Ik had het over
een blijven bestaan van het lichaam, waarin naar
ik meen niemand gelooft, omdat ieder weet, dat
het lichaam na de dood vergaat. Dit onomstote»
lijk feit zult U toch niet willen loochenen?
En toch voelt U behoefte „tegenover" mijn

uiting te stellen Uw en andcrer geloof in de
wederopstanding des vlezes. Bedoelt U nu, dat
dit geloof niet klopt met het feit van het ver»
gaan van het stoffelijke lichaam? Ja, dan kan ik

me indenken, dat het voor U en die anderen iet

of wat moeilijk is om een redelijke overeenstem»
ming te verkrijgen tussen geloof en werkelijkheid.
Voor mij bestaat die moeilijkheid van tegenstel»

ling tussen geloof en werkelijkheid niet, omdat
ik niet geloof in bedoeld artikel der apostolische
belijdenis

In alle bescheidenheid — gelijk mij als leek
ook past in deze materie — zij echter opgemerkt,
dat m.i. uit Uw aanhaling uit Korinthe toch óók
volgt een verdwijning van het natuurlijke lichaam.
En duidelijker kwam dit, toen ik wat verder ks>,

nog naar voren in vers 50, waar staat: „Doch dit

zeg ik, broeders! dat vlees en bloed het konink»
rijk Gods niet beërven kunnen."
Ik kan dus niet inzien, 'dat bedoeld belijdenis»

artikel gesteld moet (kan, behoeft te) worden
tegenover mijn constateren van een niet te loo»

chenen feit.

Ook blijkt uit Uw stukje niet, of U van me»
ning is, dat het geloof in de wederopstanding des
vlezes moet leiden tot verwerping van de crema»
tie»gedachte, waarom het toch ging, nietwaar?
Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan wil ik

er toch even op wijzen, dat daarover in Uw krin»

gen lang niet algemeen zo gedacht wordt. In de
door mij te dezer zake reeds meer geciteerde
Christ. Hist. Nederlander schreef b.v. een presi»

dent»kerkvoogd, Mr. 'H. de Bie, over crematie
o.m.: „Ik wil maar zeggen, dat wij inderdaad hier

met gevoelsargumenten werken en dat jde weder»
opstanding des vlezes niet aan graven gebonden
is".

Jg.

armoede, honger, ondervoeding, stempc»
len en steuntrekken en andere sociale pla»

gen te veel om op te noemen.
Uw antwoord hierop zal ongetwijfeld zijn een

volmondig „immers neen" en hiermede heeft U
tevens zelf de vraag beantwoord, of wij in feite

een democratische regering hebben.
Nu komt de tweede vraag en wel: Is een feite»

lijke democratische regering dan wel mogelijk?
Ook hierop moeten wij helaas een teleurstel»

lend antwoord geven: Een feitelijke democra»
tische regering is onder de bestaande economische
omstandigheden „onmogelijk".
Men kan de macht iets beter verdelen, men kan

deze desnoods geheel en al aan heersende partij»

en ontnemen en nieuwe groepen laten opkomen,
doch hiermede verschuift men slechts het kwaad
doch heft het niet op.
De onjuistheden en grote onrechtvaardigheden

zullen blijven en als maar groter worden naar»
mate de technische vooruitgang der wereld men»
selijke arbeidskracht meer en meer overbodig zal

maken en de huidige samenleving het zal gedo»
gen, dat do meest vernuftige machines slechts

produceren ten bate "van den enkeling, die toe»
vallig het .geld heeft deze machines te laten
draaien.
Het is een fictie te geloven, dat de crisis tijde»

lijk en voorbijgaand is, het is zelfs geen crisis

doch een omwenteling.
Wat is er over van de veel geroemde opleving

welke in October 1936 zogenaamd begon. Fictie..

en hadden wij niet de algemene bewapening, dan
zoudt U eens zien, hoe veel slechter de algemene
toestand zou zijn.

De zogenaamde „muntcorrectie" heeft al lang
en breed bewezen een lapmiddel te zijn en we
zien het belachelijke feit, dat de gulden, die uit

louter levenslust telkens van zijn ziekbed wil op»
springen, met geweld aan zijn lijdenssponde woi dt
gekluisterd.

Wa zien de belachelijke feiten, dat we stikken
in overvloed aan goud en levensmiddelen en dat
het grootste gedeelte van ons volk gebrek lijdt.

De Hollander heeft van nature een gezond ver»

stand en hij zoekt bij misstanden gaarne zolang,
tot hij de oorzaak te pakken heeft.

Wij allen voelen, dat do toestand, waarin wij

leven, ongezond is, ja wij voelen, dat het een
heiligschennis is tegenover God, die de wereld
zo heeft geschapen, dat er voor ons allen over»
vloed 'zou kunnen zijn. — - -

Wijzelf, d-w.z. het mensdom, hebben deze ver»

wording gemaakt en ook wijzelf zullen de zaak
moeten veranderen en willen wij verantwoord
zijn tegenover onszelf en ons nageslacht, dan ook
zo spoedig mogelijk.
Het is de Internatnionale Vereniging Bellamy,

die door do verspreiding der economische leer

van Edward Bellamy, glashelder aantoont
1. waar de werkelijke fouten schuilen;

2. dat het niet nodig is, dat we al die ellende
ten eeuwigen dage moeten dragen;

3. dat wij niet door geweld, maar uit eigen
vrije wil, zonder verkrachting van 'het eigendoms»
recht, doch integendeel door het generaliseren
van het eigendomsrecht, tot een betere maat»
schappij kunnen komen.
Wij stellen ons voor in een paar volgende ar»

tikelen iets dieper op de materie in te gaan en
geven intussen belangstellenden de raad om. bij

de verscheidene! leesbibliotheken, welke Zand»
voort rijk is, naar de twee standaardwerken ven
Edward Bellamy „Gelijkheid voor allen" en .Het
Jaar 2000" te vragen.

R.

Democratie.

Men zegt wel eens in de volksmond: Het beste

paard van stal wordt vergeten en zo is het tot

nu toe ook gegaan met de democratische brieven
in Uw geacht blad, reden waarom wij dit nobele
dier eens even uit de stal zullen halen om het

den volke te vertonen.
Allereerst echter moeten wij beginnen meV

een juiste definitie, te geven van het 'begrip:

Democratie of Democratische regeringsvorm.
Een democratische regering is, of liever moet

zijn een regering die door mannen uit het volk
en door het volk aangewezen, wordt uitgeoefend,
zulks in tegenstelling tot een „aristocratische"

wanneer het staatsgezag uitsluitend berust bij de
aanzienlijken, een „oligarchische" wanneer het

staatsgezag bij enkelen der aanzienlijken berust

en een „plutocratische" wanneer het staatsgezag

slechts bij de rijksten berust.

De vraag is nu, hebben wij „in feite" een demo»
cratisch bewind?
Helaas moeten wij onze vurige democraten met

het antwoord teleurstellen, wij hebben dit niet;

theoretisch hebben wij een democratische rege»

ring, practisch hebben wij echter ongetwijfeld

een „oligarchische" regering of nog béter gezegd
een paar dagen in de vier jaren lijkt het, of wij

inderdaad, democratisch zijn en dit is gedurende
de verkiezingen. Zijn echter de kiesbiljctten goed
en wel ingevuld en de verkiezingsbeloften „op»
gediend" en gretig „geslikt", dan is het „poppc»
tje gezien en kastje dicht" en neemt de oligarchie

de staf over, die de democratie een paar dagen
„pour Ie besoin de la cause" heeft mogen vast»

houden. •
< •

Nu zegt het volk „als je wat zegt, moet je het
ook bewijzen" en dit is zeer juist, we willen dit

dan ook gaarne doen on wel door het stellen van
een zeer simpele vraag.

Gelooft U, dat een regering door en uit het

volk zichzelf vrijwillig do volgende plagen zou
opleggen? y

Weest redelijk!

Het werklozen tal neemt sterk toe en is hier

in Zandvoort volgens onze inlichtingen gestegen
tot een getal, dat —meegerekend de gezinnen en
ook die der nietsingeschrevenen — zeker reikt tot

de helft der bevolking, welke helft ten opzichte
van de andere helft dus overbodig verklaard is,

waar men steeds meer het werk in handen brensr
van enkelen in onderlinge verzekering der goede
kansen: ,,Soort bij soort". Maar steeds dichter

nadert het uur der afrekening, want God zal zim
Wreker zenden. Met beminnelijkheid wachten de
„overbodigen", terwijl de volksvertegenwoordi»
gers zich weer hebben verdiept in politiek steek»

spel: „die overbodigen kunnen immers toch niks

doen"! Maar
Voorzover de mensen zich door de Rede laten

leiden zijn zij noodwendig altijd eensgezind Cde

Spinoza). Zulke mensen bestaan en deze zijn uit-

geheven boven partijdige belangen en 'dus de
ware bestuurders der Natie en door allen aan»
vaardbaar; de tijd voor partijstrijd is voorbij! Zij

zouden alies regelen, zoals ook fatsoenlijke men»
sen dat onderling zouden doen en er zou nooit
werkloosheid, noch dat belachelijk verschil zijn:

„gij overbodigen, ook gij hebt recht op arbeid en
daarbij een gemiddeld inkomen van minstens 2000
gulden, dat spoedig meer zou bedragen ais allen

meewerkten aan do voortbrenging. En waarom
is dat nu niet zo? Ga voort, gij predikers der
ongelijkheid en zie het resultaat in onchristelijke

eenzijdige afhankelijkheid. Nog is het tijd zijn

voorrechten prijs to verklaren voor het beginsel

der gelijkheid: Heb uw naasten lief als U zelve!

Vrees niet, gij overbodigen, uw stille aanklacht
wordt gehoord en daarvoor zullen de muren van
jericho vallen, da muren van bevoorrechting en
winstbejag, want men weet wat men U aandoet
en vergeving is dus niet mogelijk. Kiest U intijds

redelijke mannen en vrouwen, wier spreuk is:

,,Houdt op elkander te bestrijden", en die de aan»

stoot wegnemen kunnen, die de grote grief van
deze tijd is: Zal van Zandvoort ditmaal de Vic»

torio beginnen?
STEM VAN HET GEWETEN.

SPORT.
VOETBAL'.

Overzicht.

Onze hoopvolle verwachtingen zijn niet hele»

maal in vervulling gegaan. Wel is Zandvoort er
in geslaagd, in een ondanks de slechto weersom»
standigheden van begin tot eindo boeiende strijd

Kinheim do beide punten te ontfutselen, maar
Zeemeeuwen kon het tegen Bloemcndaal niet

houden. Ondanks een goede eerste helft en een—2 voorsprong bij de rust, moesten de oranje»
zwarten tenslotte met 3—2 het veld ruimen. Niet»
temin een zeer 'behoorlijk resultaat en een bewijs,
dat de Zeemeeuwen thans tot de beste ploegen
in haar afdeling kan worden gerekend.
Hoewel Zandvoort haar kleine kans behoudt

en Zeemeeuwen iets is afgezakt, zijn Keesman c.s.

toch ook nog niet geheel kansloos. Bloemendaal
krijgt in Kinheim en Schoten nog een paar sterke
tegenstanders en ook de uitwedstrijd tegen De
Meteoor is nog lang niet gewonnen. Beverwijk
zou allereerst van het falen der withemden kun»
nen profiteren, doch zal dan èn met de geel»blau»
wen. èn met Keesman c.s. thuis nog moeten afre»

kenen.
Men ziet dus, dat onze beide plaatselijke clubs
nog een woordje in het geding zullen kunnen
meepraten.

Zandvoort—Kinheim. 3—/.

Zandvoort had haar elftal weer gewijzigd en
kwam in de volgende samenstelling in het veld:
Doel: Kemp; achter: Weber en Schweinsbergen;
midden: Koper, D. de Muinck en A. Weber;
voor: Luiting, H. Bloemendal,' Schut, J. de Muinck
en v.d. Bos.
De thuisclub, die de toss verloren had, trapte

af tegen de felle wind. Ondanks deze handicap
speelde men met 4 aanvallende voorhoedespelers,
en daar Kinheim eveneens op aanval speelde,
waarbij zelfs de beide backs tot op de helft van
het speelveld opdrongen, kreeg men een interes»

sant spel te zien.

Uiteraard hielden de bezoekers het spel open,
terwijl de geelblauwen met korte trappen probeer»
den de bal naar de andere helft te dirigeren. Na
10 minuten plaatste aanvoerder de Muinck, die
zich telkens goed opstelde, een bal tussen de bei»

de backs door; Schut was op tijd gestart, nam
het leder mee, passeerde den uitlopenden doel»
verdediger en schoot rustig de bal tussen de pa»
len. 1—0.
Hoewel Kinheim met twee Schoten tegen de

paal wel pech had, bleek de Zandvoort»verdedi»
ging in zo goede vorm, dat van gevaar voor Kemp
slechts sporadisch kon worden gesproken. Dorus
de Muinck ontpopte zich als een voortreffelijke
spil. Andries Weber als een prima halfspeler en
Koper bleek een terriër te zijn, dien z'n tegen»
standers niet kwijt konden raken. Tengevolge
van het weder meespelen van Schweinsbergen,
die een zeer goede eerste helft had, ondanks een
lange afwezigheid, speelden ook Jan Weber en
Kemp beter dan anders. Er zat weer verband in

do achterhoede, die ongetwijfeld in deze samen»
stelling heel sterk geacht kan worden.
Zandvoorts voorhoede zat intussen niet stil. Er

werd hard gewerkt en als er van een meerderheid
gesproken kon worden, dan was dit aan de zijde
der thuisclub. Na 37 minuten strafte .1. de Muinck
weder een te gevaarlijk opdringen der backs af,

ging, op dezelfde wijze als Schut, recht op het
doel af, en wipte de bal over het hoofd van den
uitlopenden keeper in het net. 2—0.

Wie gedacht had, dat Zandvoort na de hervat»
ting gemakelijk spel zou hebben, kwam bedrogen
uit. De wind was bijna geheel gaan liggen, wat
dus al een teleurstelling betekende. Maar nu re»

gende het zo onbarmhartig, dat goed spel bijna
onmogelijk werd, daar zowel het terrein als de
bal steeds zwaarder werden.
Zich spiegelende aan de fouten der Kinheim»

verdediging nam Zandvoort geen enkele ïisico

enspeelde geheel op verdedigen. Het gevolg was,
dat de bezoekers steeds in de aanval waren, doch
er werd goed verdedigd, zodat do tijd verstreek
zonder dat do stand wijziging onderging.

Eerst een kwartier voor het eindo kregen de
gasten eindelijk loon naar werken. Uit een scrim»
mago voor het doel werd eensklaps tussen vele
benen door do bal langs Kemp geschoten. 2—1.

De spanning nam toe; enkele hoekschoppen

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 PAGINA'S

Weten is Kunnen
Onder deze titel begint Meesier Secuur
een nieuwe rubriek in ons blad. Voor vers

dere toelichting verwijzen we naar die rus

briek zelf op de tweede pagina, laatste ko:

lom bovenaan.

Pi ofiteert van deze zeer gemakkelijke ges

legenheid!

DE UITGEVER

brachten J. Weber c.s. danig in de knel, doch
steeds was er een Zandvoortbeen, dat het leder

een eindje uit do gevaarlijke buurt kreeg. Nog
een halve minuut te spelen, heel Zandvoort hoopt'

op het verlossende fluitje van den scheidsrechter.

Maar dan gaan Bloemendal, die middenvoor is

gaan spelen, en v.d. Bos er vandoor. Een der K.»

backs maakt hands. J. de Muinck neemt een aan»

loop en met een vervaarlijke draai verdwijnt de
bal onder de lat. 3—1.

Dat was het emotionele einde van een goede
wedstrijd tussen gelijkwaardige tegenstanders.

a.s. Zondag-

De Zeemeeuwen zijn vrij. Zandvoort 'krijgt be»

zoek van Ahrcnds V.C. Met Dorsman in de half»

linie en A. Weber op do rechtsbuitenplaats zal

ook deze wedstrijd gewonnen kunnen worden.
J.S.

HOCKEY.
Om do Treslingbeker te Amsterdam spelende,

wist 't eerste elftal van de Zandvoortse Hockey»
club Zondagmiddag te winnen met 2—1 van Am»
sterdam 3. Het tweede hercnelftal bracht het op
eigen terrein niet verder dan tot een gelijk spel

(1 1) tegen Alliance 2. Het tweede damesselftal

.

verloor met 3—1 van B.D.H.C. 7.

INDOORTRAINING ZWEMCLUB.
Do opkomst op do Indoortrainingsavond was

Maandag boven elke verwachting.
'Enorm vooral was het aantal damesleden, dat

een aanvang maakte met het volgen der voor
elkeen nuttige lessen.

We wijzen er op deze plaats nog eens op, dat

Indoortraining slechts beoogt het meer geschikt

maken van de spieren voor een sport — in dit

geval do zwemsport — door middel van vrije

oefeningen. Toestelturnen komt er in het geheel

niet bij" te pas. Dan zou het Gymnastiekles wor»
den, wat absoluut de bedoeling niet kan zijn, aan»
gezien gymnastiek voor hen, die zwemmen, min»
•der aan te bevelen is.

Tot slot aan allen het verzoek, voortaan een
handdoek mee te brengen: bij de oeieningen op
de grond heeft men hier gemak van.
Komen we Maandag op tijd?

HOE MEN WEL EN NIET MOET ZWEMMEN
Nida Senff, benevens haar eertijds eveneens tot

do beste zwemsters van de wereld behorende
sportzusters: Willy den Ouden, Tini Wagner, Rie
Mastenbroek en vele anderen, komen Vrijdag 28
Januari a.s. in Bodega Mustert alhier op het wit»

te doek, waar de Zwemclub ,,'Zandvoort" de
Olympische film 1936 Iaat vertonen.
De bekende zwemexpert S. P. J. Borsten uit

Amsterdam spreekt die avond over veel interes»

santc zaken, samengebracht onder de titel „Hoe
men wel en niet moet /wemmen". Do zwemster
mcj. Gr. Sweres zal zijn woorden met voorbeel»
den verduidelijken.

Begrijpelijk bestaat er voor deze interessante
avond grote belangstelling, zodat het aanbeveling
verdient, zich tijdig van kaarten te voorzien, van»
af heden bij Sigarenmagazijn Jan Hagenaar, Gr.
Krocht 2ó alhier verkrijgbaar.

Leden, donateurs en adspiranten van Z-C.Z.
hebben vrije toegang op vertoon van diploma.

DE POST OP DE NATIONALE FEESTDAG.
De directeur van het Post» en Telegraafkan»

toor to Zandvoort brengt alsnog ter kennis van
belanghebbenden, in aansluiting' op het daartoe

reeds medegedeelde, dat op de Nationale feestdag

alleen do eerste briefpostbestelling zal worden
uitgevoerd en geen kwitantie»invordcring zal

plaats vinden.

WINTERDIENST.
Van do N.Z.H-T.M. ontvingen we de 24 Jan.

a.s. ingaando gewijzigde winterdienstregeling.

Met genoegen constateerden wc, dat deze wij»

ziging is gedrukt in de nieuwe spelling. De N.Z-
H.T.M, gaat dus met z'n tijd mee!

COMITÉ HULP AAN SPANJE, ZANDVOORT
Onze comm. brengt bij deze hartelijk dank aan

al degenen, dio hun medewerking hebben ver»

leend bij onze etalage»uitstalling, die vorige week
is geëindigd. De medewerking was velerlei. Wij
brengen dank aan den heer T. Molenaar, die ons
zijn vishal afstond voor twee weken, aan den
eigenaar der oliegaslamp en ook aan hen, die ver»

sierend materiaal tijdelijk afstonden. Kortom aan
allen, die er iets voor deden. Zij kunnen zich

overtuigd houden van de waardering van het

Spaanse volk.
Betrof de eerste week de uitstalling het brei»

werk der •dames, de laatste weck gold het de bin»

nengekomen goederen (waaronder gebruikte) en
levensmiddelen. Dit alles is nu onmiddellijk afge»

zonden. Do propaganda, dio van do etalage uit»

ging. was bij ons werk goed te bemerken. Onze
resultaten ten gunste van Spanje zijn dan ook
bijzonder groot.
Toont het fascisme, dai zij hef in Nederland

niet behoeven te proberen! Daarom: Steunt rege»

ringssSpanjel!
Namens de comm., Fr. van Waard, seer.,

Oosterparkstraat 50.

Ds. J. KALMA VERTREKT.
Op de ledenvergadering van de Zandvoortse

Kring „Godsdienstig Leven", welke Donderdag»
avond werd gehouden, werd medegedeeld, dat ds.

J. Kalma per 1 Mei naar Hoogebeintum is beroe»
pen.
Op Zondag 1 Mei zal ds. Kalma zijn afscheids»
preek houden.

DANSAVOND.
Zondagavond zal door het Dansinstituut J.

Stol Jr. in „Zomerlust" een grote attractie»avond
gegeven worden voor leerlingen en oud»leerlingen.
Het belooft een avond te worden zoals men

dat van de heer Stol steeds verwacht, een avond
met diverse attracties, wedstrijden enz. De zaal
ziet er feestelijk versierd uit en zal er zeker toe
bijdragen to stemming te verhogen.

GEMEENTE»BADHUIS
In do week van 10 tot en met 15 Jan. werden

31 kuip» en 286 douchebaden genomen.

V.V.V.

De buitengewone ledenvergadering \an de Ver»
eniging voor Vreemdelingenverkeer is door on»
vjorzicne omstandigheden uitgesteld tot Dins»
dag 1 Februari in bodega Mustert aan de Strand*
weg. Agendapunt 3: verslag van den secretaris

over 1937 zal op dio avond niet behandeld wor»
den.



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer 00
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8-10 TELEFOON UU

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4spersoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4spersoons auto's ƒ 3.75

idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4spersoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten hoogs

sto 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4spersoons auto) geen hoger tas

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Zaterdag 22 Jan. — Jongerenkring Brugstr. 15

om 8 u. Spr.: G. Sterrenburg. Onderw.: Verstand
en instinct.

Maandag 24 Jan. — Gemeenteraadsvergadering
om 7.30 uur.

Donderdag 27 Jan. — Openbare Verg. Chr.
Jongemannen Ver. in Ons 'Huis. Spr.: Ds. Tromp.
Declam.: hr. v-d. Waals. Muziek en Zang.

Vrijdag 28 Jan. — Jonge Hervormden. Spr.:

do heer G. v. Duinen. Onderw.: Bijbelvertalingen

Vrijdag 2S Januari. — Z.C.Z.savond in Bodega
Mustert. Spr. do heer Borsten. Zwemfilm Olymp.
Spelen.

Zondag 13 Febr. — Opvoering door toneelver.

„Op 'Hoop van Zegen" van „Er staat geschres

ven " door Jaap van der Poll.

Donderdag 28 April — V.AR.A.sensemblo „Fans

tasia" in .Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolenl

GE WEET WEINIG
OF NIETS OIVITRENT

CREMATIE?
Vraagt inlichtingen

Arbeiders Veren, voor Lijkverbranding

Hoofdbestuur Sarphatistraat 41, A'dam-C,
Telefoon 54954

Afd. Zandvoort - Dr. Metzgerstraat 75a

Geweldig ! ! blijft onze BALANS-OPRUIMING in

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
OPNIEUW HEBBEN

100 gram Koordwol, nu 36 et

100 Gram de besto kwaliteit katoen per
knot 15 cent; 10 knotten ƒ 1.25

Restanten paren Dameskousen .... 19 et

Heren Overhemden van 185, nu .

.

49 et

Heren Overhemden van 265, nu .

.

98 et

Heren Zelfbinders vanaf 9 et

WIJ SPOTKOOPJES!
Dames (Handschoenen, prima kwaliteit 39 e

Zuiver wolflanellcn iHerenhcmden.

.

79 et

Dames Nachthemden, prima flanel 79 et

Flanellen Kindernachthemden .... 29 et

Pracht wilto Luiers, gezoomd 12 et

Jaeger Heren Pantalons, nu 58 et

Jongens Lumberjacks, nu 39 et

Baby truitjes, pracht kwaliteit .... 29 et

Wollen Jurkjes en Pakjes 98 etKinderhandschoenen, nu 9 et

Kinder- en D a m e 8-P u II o v e r s voor halve prijzen!!
Prima heren Slipovers 39 et

Groto maat Heren Pullovers 119 et

Jaegei' kinder Hemdjes en Broekjes 3<> et

Pracht dames Kousen, vanaf 29 et

RESTANTEN WOL SPOTGOEDKOOP !!!!!!

DE ORANJEsFLAT.
Een tiental jaren geleden was hotel d'Orange

aan de Burgemeester Engelbertstraat een van de

drukst bezochto hotels te Zandvoort, waar de
gasten een goed onderdak konden krijgen. Maar
langzamerhand gingen de zaken slechter en moest
dit grote hotel worden gesloten. Ruim vijf jaren

heeft dit liotel leeggestaan en begon er onoogs
lijk uit te zien, doordat er geen 'geld meer voor
onderhoud werd uitgegeven. Het hotel werd nu
een gebouw, dat een doorn in het oog was van het
gemeentebestuur; men trachtte dan ook, hoewel
het gemeentebezit was, kopers te trekken om
het hotel weer in exploitatie te brengen.
Vorig jaar werd in de gemeenteraad een voor»

stel behandeld om hotel d'Orange te laten ver»

bouwen tot een flatgebouw van 49 woningen. De
gemeenteraad nam met hijna algemene stemmen
dit voorstel aan en reeds spoedig werd met de
werkzaamheden een aanvang gemaakt. Tientallen

arbeiders vonden werk en na ruim vier maanden
kan gezegd worden, dat het voormalige hotel een
grote verandering heeft ondergaan.
De bekende architecten Zanstra, Giesen en

Sijmons te Amsterdam ontwierpen de plannen
voor het flatgebouw en erkend moet worden,
dat wanneer de woningen gereed zullen zijn,

Zandvoort, vooral aan de zeezijde, een ander en
veel beter aanzien zal hebben.

IHet gebouw is omgewerkt tot een blok van
49 woningen, die alle uitzicht op zee bieden. De
woonkamers zijn namelijk aan de zeezijde ges

foouwd en 'beschikken -^ uitgezonderd de benes

denverdieping — over prachtige balcons. Vooral
in de zomermaanden zal men over een heerlijk

zitje beschikken. De keukens zijn gelegen aan de
achterzijde, dus aan de landkant, en vandaar uit

heeft men eveneens een prachtig gezicht over

de omstreken van do badplaats . Élke woning
heeft een eigen brievenbus, bel en huisnummer.
Een aardig snufje is het electrisch openen van
de buitendeur door eenvoudig op een knop te

drukken. Bestellingen voert men uit door middel
van de telefoon en de boodschappen worden las

ter netjes bovengebracht. Voorts beschikt elke

woning over een moderne koelkast en centrale

verwarming.
Behalve de 'binnenkant van hot voormalige hos

tel heeft ook de buitenzijde een grondige verans

dering ondergaan. tHet gebouw is opnieuw bepleis

sterd en toont een frisse kleur. Het noordelijk

gedeelte van het gebouw voltooid, omdat reeds

de eerste bewoners in Februari a.s. hun intrek

zullen nemen. Ongeveer begin April zal het ges

bouw geheel voltooid zijn.

De badplaats Zandvoort beschikt dan over een'

gebouw van 49 woningen om trots op te zijn.

De gemeenteraad behoeft dan ook geen spijt te

hebben toestemming tot de verbouw te hebben
gegeven. We hopen tenslotte, dat met dit ge*

bouw de toekomst voor Zandvoort beter zal wors
den.

LTOHTPALEN VERDWIJNEN.
Deze weck is men begonnen met het leggen van
een ondergrondse kabel, opdat de lichtpalcn

meer in het oude gedeelte van het dorp —
zullen verdwijnen.
Een goede verbetering..

„ER STAAT GESCHREVEN...."
Wc willen U wijzen op de Ie uitvoering van de

Soc. Dom. Toneelvereniging „Op Hoop van Zes

gen", welke op Zondag 13 Februari a.s. in Mono»
polo het antisoorlogsstuk „Er staat geschreven-.."

van Jaap van der Poll zal opvoeren. Het belooft

een goede avond te worden en gaarne wekken we
U op vroegtijdig kaarten te nemen. Na afloop

bal onder leiding van den heer J. Stol Jr.

UITBREIDINGSPLAN.
IHet College stelt voor do behandeling van het

uitbreidingsplan drie maanden te verdagen, oms
dat nog verschillende rapporten moeten worden
uitgebracht. Uiterlijk 30 April a.s. moet het uits

breidingsplan in de gemeenteraad worden ges

bracht.
e

WERKVERSCHAFFINGSOBJECT.
IHet College stelt voor over te gaan tot het

doen uitvoeren van een nieuw -werkverschaffingss
object', bestaande uit het verder aanvullen en afs

werken van terreinophogingen aan de Vondcis
straat. De kosten 'bedragen ƒ 8650.—, waarvan
ƒ 7500 arbeidsloon.

BEZOLDIGING SCHOOLSCHOONs
MAAKSTERS.

De 'bezoldiging van nieuw aan te stellen schools
schoonmaaksters zal worden verlaagd van ƒ 750
tot ƒ 500. Nu wordt voorgesteld de bezoldigins

gen te verlagen met 10°/o, evenals van den stoker
van de centrale verwarmingen.

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 28 Januari a.s. spreekt voor bovenges

noemde kring de heer G. v. Duinen van Heems
stede over 't onderwerp: „De Statenvertaling en
de nieuwe 'Nederlandse Bijbelvertalingen". Aans
vang 8 uur in de nieuwe consistoriekamer.
Bezoekers zijn hartelijk welkom I

NED. PROTESTANTEN BOND
Zandv. Kring „Godsdienstig Leven"

De catechisatio van 12s en 13»jarigen is vers
plaatst naar Maandagmiddag van 5—6 uur. Ook
nieuwe leerlingen, die met Kerstmis de Zondagss
school verlieten, zijn welkom. A-s. Maandag is

de eerste les.

PETER PECH KOMT!!
Het bestuur van de VARAsafdeling deelde ons

mede, dat op de avond van „Fantasia" op 28
April a.s. de bekende humorist Peter Pech ook
aanwezig zal zijn. De zaal van Monopole zal nu
wrel te klein wezen.

GEMEENTERAAD.
De gemeeenteraad komt voor een openbare vers

gadering bijeen op Maandag 24 Januari a-s. des
avonds half acht ten raadhuizc.

TOELAGE.
De raadsleden Koning, Joustra en Bolwidt hebs

ben een voorstel ingediend om den doodgraver
een jaarlijkse toelage te verstrekken van ƒ 150.
voor werkzaamheden verricht op Zaterdagmids
dag en op Zondagen. (Het College stelt voor
gunstig te beschikken.

AFWIJZEND PRAEsADVIES.
IHet Collego stelt voor een schrijven van de

aannemers Keizer & Keur met het verzoek om
een toeslag voor de verbeteringswerken aan de
Strandweg, voor kennisgeving aan te nemen.

EXPLOITATIE WATERTOREN.
Het College stelt voor de exploitatie van de

watertoren als uitzichttoren te verpachten voor
193S en 1939 aan K. Bcrck—Beelcnkamp voor
ƒ ISO per jaar.

LOODGIETERSVERENIGING.
(Het College stelt voor een adres van de plaats

selijke loodgietersvereniging, waarin bezwaar
wordt gemaakt tegen de activiteit, welke wordt
ontwikkeld voor de acquisitie ten behoeve van
het gasbedrijf, voor kennisgeving aan te nemen.

WIE -ZAG DEZE AANRIJDING.
Op Donderdag 13 Januari werd omstreeks

'kwart voor zessen op de Kostvcrlorcnstraat een
wielrijdster aangereden door een auto, waarmede
de bestuurder vanuit de Nieuwstraat de Kostvers
lorenstraat wildo oprijden. Hierbij werd de wiels
rijder vrij ernstig gewond en het rijwiel beschas
digd.

Zij, die getuige van deze aanrijding waren,
worden verzocht zich aan te melden bij den coms
missaris van politie tot het geven van nadero ins

lichtingen.

Reeds 18 jr Uw leverancier

voor Zuurwaren
LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .

.

10 et

1 LITRBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

Dagelijks horen en bezorgen!

M* BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

„EEN DAG DAME".
Zondagavond voerde de toneelvereniging „De

Schakel" in gebouw Monopole op voor een flink

bezette zaal de klucht „Een dag dame" in drie

bedrijven door C. van Kerkhoven. Dit toneelstuk
is snel ingestudeerd, waardoor Zondagavond op
vaak duidelijke wijze uitkwam, dat niet alle spes
Iers over voldoende rolkennis beschikten. Jammer
was het, dat ieder aanwezige deze fouten moest
opmerken. 'Goed spel gaf te zien mevr. Van der
Storm, doch mej. J. de Jong was deze avond wel
de beste van het gezelschap. De heer
'Chr. Rouffaer moet echter ook een woord van
lof toegezwaaid worden. De heer 'Hildering is

wel een geroutineerde speler, maar j.I. Zondags
avond was zijn spel niet bepaald te roemen. 'Eer*

lijk gezegd dikte hij zijn spel te veel aan, waars
voor hij in de toekomst moet oppassen.
Het publiek amuseerde zich echter kostelijk,

hetgeen de hoofdzaak is. Na afloop volgde een
hartelijk applaus. De avond werd besloten met
een gezellig bal dat tot laat in de nacht duurde.

Doet Uvw inkopen
te Zandvoort ~^|g

WETEN IS KUNNEN
Iets niet kunnen of niet weten is geen schande,

als men niet in de gelegenheid is geweest om het
te leren. (Heeft men die gelegenheid wel gehad
doch niet benut, dan is het niet kunnen of niet

weten wèl een schande. En nóg beschamender is

het, als men ook een nieuwe gelegenheid weer
ongebruikt voorbij laat gaan.
Nu is het een feit, dat er ook in Zandvoort

zeer velen zijn, die geen brief, verslag, berichtje

of artikel zonder grove fouten kunnen schrijven.

Ik bedoel geen vreemde woorden, waarvoor ook
meer ontwikkelden nog maar wat graag even een
woordenboek raadplegen. Nee, ik bedoel . het
doodgewone Hollands, waarmee soms allervrese»

lijkst geknoeid wordt, zelfs door mensen, die als

secretaris van de een of andere vereniging toch
nog al dikwijls de pen ter hand moeten nemen,
en wier schrijven vaak onder vreemde ogen komt,
soms zelfs in de krant moet worden afgedrukt.
Welnu, al degenen, die nog graag zuiver schrip

ven willen leren, stellen wij daartoe in do ges

legenheid. Met die „wij" bedoel ik den Uitgever
van de Zandvoortse Courant, die daarvoor gaarne
do nodige ruimte in zijn blad afstaat, en mijzelf,

die even gaarne bereid ben, die ruimte te vullen
met mijn wijze lessen.

IHeel goed besef ik, dat het moeilijke van die
lessen schuilt in het zeer uiteenlopende ontwik»
kelingspeil van m' n„leerlingen". Opdat het toch
voor een ieder mogelijk zal zijn ze te volgen, zal
ik de stof zéér eenvoudig trachten te behandelen.
Do „knapperen" hebben dan het voordeel, dat ze
op 'n heel gemakkelijke wijze hun kennis kunnen
uitbreiden of bevestigen. Terwijl de minder ges
leerden de „studie" niet na korter of langer tijd

zullen behoeven op te geven onder de verzuch»
ting van: mij te geleerd, hoor! omdat ook zij de
verkondigde wijsheden met een klein beetje ins

spanning best zullen kunnen volgen. En zo zal
ieder er wat van kunnen opsteken, zij 't dan ook
de een wat meer en de ander wat minder.
Nog een andere moeilijkheid is het ontbreken

van het persoonlijk contact en dus van de geles
genheid tot het stellen van vragen, een groot'
voordeel van mondelinge lessen. 'Om dit bezwaar
tot een minimum terug te brengen, zal doorlos
pend de gelegenheid openstaan tot het inzenden
van vragen, die dan zoveel en zo goed mogelijk
beantwoord zullen worden.
Ook voor opmerkingen en bepaalde wensen

hou ik me — reeds van nu af — gaarne aanbes
volen.
We beginnen 29 Januari a.s.

.MEESTER SECUUR.
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

Dat kan!: alleen

HBRENZOLEN en HAKKEN .. ƒ 1.10

DAMESZOLEN en HAKKEN.'... ƒ 0.95

KINDERZOLEN en .HAKKEN .

.

ƒ 0.80

HE'RENHAKK'EN ƒ 0.40

DAMESs en KINDERHAKK'EN - ƒ 0.30

HALTESTRAAT 7 - TELEF. 312

VAKKLEDIN'G, WITTE JASSEN, WITTE
BROEKEN. BLAUWE BROEKEN, STOFJAS»
SEN, FLANELLEN BROEKEN, 'ENGELS LE»
REN 'BROEKEN, KAPSTERSJASSEN (nieuwste
model). Ook bij inlevering crisisbonnen.

Fa* v* Hensen, Gr. Krocht 23!»«IHEHH
HL FL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmers,
schilder», behangs en witwerk.

J. W. Rupprecht, Dr. Metzgerstr. 60

W. Dorsman
Timmerman -

Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

Aannemer

ACHTEROM 1

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bliderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST - v, Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

Kennisgeving
Voor de tweede 10:
lessen cursus, welke
begint Zondag a.s.

n.m. van 4—6 uur a
40 cent per les, kuns
nen leden worden
aangenomen.

Gedipl. Dansleraar Joh. L. ,v. Duin

Huize „Royal" - Boul. de Favauge 46

Zondagavond 8 uur wederom GE-
ZELLIG DANSEN. Geen Entree

HAAST UI!
Nog slechts 8 dagen
"houden wij onze originele

Amsterdamse Opruiming

Wees dus verstandig
en laat .deze kans niet voorbij gaan, want
die komt dit jaar niet meer terug.

Alleen dus naar

de Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Alleen Gr. Krocht 5-7 - Tel. 474

MAAR

BALKS BROOD

SMAAKT
TOCH

BETER
Hoogeweg 27
Telefoon 489 ^

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Groote Krocht 20

voor de eerstvolgende veiling kunt u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBOEDEL»
VEILINGEN.

Groote Krocht 20 - Telef. 464



DE WAAG
2 Laatste week van de
| enorme Restanten
# IM^ Doet Uw voordeel!! TJ^u

HALTESTRAAT 40 - 40a ••••••••••••

fMT" Koopjes halen!!

Jaarlijkse Opruiming
Nog slechts 8 dagen
reuze koopjes in alle artikelen

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
Gedipl. Coupeur voor Damess en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Voor Uw BONTWERKEN staat onze moderne
kleermakerij ten Uwen dienste.

GEVRAAGD

:

Een Gemeub.
Woning

voor 1 jaar of langer.

Omtrek station.

Br. bur. Zandvoortse Crv
Gerteribaohs Drukkerij,
onder no. 3001.

WERKVROUW vraagt:

Werkhuizen
voor hele of (halve dagen
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 3002.

ZANDVOORT.

Openbare Verkoping

op Woensdag 9 Febt.'38
des nam. 2 uur in café
Diemer te Zandvoort,
t.o.v. Notaris J. H-
Bremmers te Beverwijk,
van:

DRIE HERENHUIZEN
met tuin, op allergum
stigste stand, a.d. Boules
vard de Favauge nos.
17, 18 en 19 te Zand:
voort groot 699 m-.

Voor alle doeleinden ges
schikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. bij voorn.
notaris.

CRES
schoenen
droge voeten bij

het natste weer

6 Maanden garan-

tie.

ALLEEN VERKOOP

ALPKL SPRENGERS
GROOTE KROCHT 8 - TELEFOON 6
— (tegenover het Gemeentehuis) —

ohr: .tongeman-nenvereniging.
Op a.s. Donderdag 27 Jan. hoopt de Chr. Jon»

gemannenvereniging alhier haar eerste officiële

jaarvergadering te houden in 't gebouw Ons Huis
Dorpsplein. Ds. Tromp heeft zich bereid ver»

klaard, die avond in ons midden te zijn om het
woord te voeren.
Verder zal de heer v.d. Waals enige stukjes de»

elameren.
Het geheel zal afgewisseld worden door zang

en muziek.
De toegang is als gewoonlijk weder geheel vrij

en wij wekken dan ook iedereen op, jong en oud,
deze avond bij te wonen. Een ieder is hartelijk

welkom!

n OFFICIËLE MEDEDELINGEN
ii Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"
Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258
Uitslagen van Zondag 16 Jan.:

Bloemendaal 1—Zeemeeuwen ï, 3—2.

Volewijckers 3—Zeemeeuwen 2, 3—2.

Kenau—Zeemeeuwen 3, 2—2.

Bloemendaal 3—Zeemeeuwen 4, 2—2.

V.V.H. 4—Zeemeeuwen 5, 4—2.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen b—Kennemerland b, 3—

3

Vastgesteld voor Zondag 23 Jan.:

Halfweg 1—Zeemeeuwen 1, vriendsch., uitgest.

Zeemeeuwen 3—.Haarlem 5, 10 uur.
I.V.O.D.W.O. 2—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

Schoten 6—Zeemeeuwen 5, 11.30 uur.

Adsp. Competitie:
D.O.A—Zeeemeeuwen b, 2.30 uur.
Aan de spelers van het vierde en vijfde elftal

werd bekend gemaakt, dat de aanvangstijden zijn

veranderd. Het vierde zou aanvankelijk om 12 u.

spelen, dit is veranderd in 10 uur, terwijl het vijf»

de een half uur vroeger zal beginnen, dus 11.30 u.

In verband met een ernstig ziektegeval in de
onmiddellijke nabijheid van het Halfwegsterrein,
'heeft Halfweg verzocht deze wedstrijd op ons ter»

rein te mogen spelen. Met het oog op de wed»
strijd Zandvoort—Ahrends V.C. en om onder»
linge concurrentie ta vermijden heeft het 'bestuur
gemeend deze wedstrijd tot nadere datum te

-moeten uitstellen.

A.s. Maandag Bestuursvergadering aan het be»
kende adres.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater " Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 22 Jan 7.24 7.42 2-56 3.20
Zondag 23 Jan 8.02 8.36 3-40 3.58
Maandag 24 Jan 8.54 9.24 4.32 4.50'

Dinsdag 25 Jan 9.52 10.30 5.19 5.48
Woensdag 26 Jan. .. 10.58 11.55 6-25 6.54
Donderdag 27 Jan. .. 12.36 7.50 8.32
Vrijdag 28 Jan 1.04 1.24 9.00 9-20
Zaterdag 29 Jan 1.52 2.08 9.48 10-04
Zondag 30 Jan 2.56 2.48 10.52 10.44

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»
.zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
'T-wisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

;Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie ! ! I

I

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 22 tot en met Maandag 24 Jan.

8 uur. 3 Dagen! 3 Opvoeringen van een groot
schlagerprogramma! — Als eerste hoofdfilm de
grote superfilm uit de Tobis»productie:

PORT ARTHUR
Een episode uit de RussischsJapanse oorlog van
1904. In en om de vesting „Port Arthur" en te»

midden van deze strijd, die ondanks zijn korte
duur, zowel van Russische als Japanse zijde met
een weergaloze felheid gevoerd werd. Een Rus»
sisch zeeofficier en zijn kleine Japanse vrouw.
In de hoofdrol: Adolf Wöhlbruck de held uit „De
Koerier van den Tsaar".

Als tweede hoofdflim:

DE KREUTZER-SONATE
'Naar het gelijknamige meesterwerk van Leo Tol»
stoi. —. In de hoofdrollen Lil Dagover en Peter
Pietersen. — Een spannend en indrukwekkend
filmwerk, dat een onuitwisbare indruk zal achter»
laten. Toegang boven 18 jaar.

- Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Opvoering van de Weense prachtfilm:

SINGENDE JUGEND
met de wereldberoemde Wiener Sangerknaben, die
over de gehele wereld het hart van het publiek
veroverd hebben. 'Een film met' ge%veldige span»
ning, vol innerlijke ontroering, afwisselend met
uitbundige vrolijkheid.

Entree onder 14 jaar 15 en 25 cent.
Boven 14 jaar 25 en 40 cent, alles inbegrepen.

ATTENTIE! Woensdag 26 en Donderdag 27 Jan.

8 uur, 2 dagen, 2 opvoeringen van de Weense
prachtfilm:

SINGENDE JUGEND
met de wereldberoemde Wiener Sangerknaben,
die door 'hun zang de hele wereld hebben ver»
overd. U zult in extase zijn over het eminente
spel en de schitterende zang.

Als tweede hoofdfilm vertonen wij:

Vingerafdrukken
Een sensationeel filmwerk vol spanning en actie,

met Cary Grant en Joan Bennett.

Toegang boven 14 jaar.

Entree 30 en 55 et, alles-inbegrepen. I

VOOR

BABY-KLEOING
NAAR

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes

en Wollen doeken

Alle Baby's.die in de feest-

week geboren worden ont-

vangeneen MOOI WOL-
LEN JURKJE of PAKJE
CADEAU.

Z.V.T.-TAX
Grote Krocht 18- Tel. 18

Tarief volgens overeenkomst aller
collega's en B. en W. v. Zandvoort.

DORPSR1TTEN ƒ 0.35

HAARLEM,
ƒ 1.50 tot en met 4 personen

HAARLEM,
ƒ 1.75 meer dan 4 personen.

AMSTERDAM,
ƒ 3.75 tot en met 4 personen

AMSTERDAM,
ƒ 4.50 meer dan 4 personen

Geen fooien Geen fooien

lfw9v09O9MOwOMI9fvvv9C

| Wilt U nog van onze koopjes
|

* profiteren* Doet het deze week
Alle restanten voor Spotprijzen

Ziet de Etalages !

!

Ziet de Etalages ! !

Het Koopjeshuis
— KERKSTRAAT 32—34 —

Dans-Instituut J. STOL Jr. H

Zondagavond
GROTE

Attractie-Avond
voor Leerlingen en Oud-leerlingen S

in ZOMERLUST

WACHT NIET
tot het te laat is

en koopt nu nog een

MODERNE LAMPEKAP
Prijzen ver beneden elke inkoop

De Goedkope Zandvoorter
Fl. ZWEMMER — Swaluëstraat 20

2 Behoedt U tegen

5 Rheumatiek
O en neem een heerlijk passend

2 Verwarmingsverband
• Drogisterij J. C. A. STIJNIS
W Oranjestraat 7 Telefoon 247

PERSONELE BELASTING.
.

De belangstelling gaat thans uit naar de nieuwe
indeling van Zandvoort in de 5e klasse der Per»
sonele Belasting en deze indeling is reeds een stap
in de goede richting, wat er toe kan medewerken,
dat de bezwaren om Zandvoort als woonplaats
te kiezen, daarmede gedeeltelijk uit de weg ,zijn

geruimd. Voor de restaurants en café's is ook
ten opzichte hiervan verbetering ingetreden en
vooral de winkelstand is er mede .gebaat.

. Hoewel de ontheffing voor seizoenverhuring
voor enkelen er minder gunstig uitziet in verge»
lijking met de jaren van vóór 1937, is er toch in

het algemeen verbetering gekomen.
Was vorige jaren geen Personele Belasting ver»

schuldigd bij een belastbare huurwaarde van
ƒ 125—, ih 1938 is dit ƒ 150 , terwijl thans bij

een belastbare huurwaarde van ƒ 180 geen be»
lasting op het mobilair is verschuldigd.

Het 'bedrag van de belastbare huurwaarde werd,
alvorens de aanslag werd vastgesteld.^ in de vo=
rige jaren verminderd met ƒ120 , in 1938 met
een bedrag van ƒ 145
Om het verschil overzichtelijk aan te tonen,

zullen "wij hier enige voorbeelden plaatsen:
1937. 6e klasse. Huurwaarde f 336 , 1 kind.
Huurwaarde ƒ 336
Aftrek 6e klasse 'ƒ 120

ƒ 216
10°/o' belasting van ƒ 216. is f 21.60
Aftrek 1 kind is 12% van ƒ 21.60 .... ƒ 2.59

Waarde mobilair ƒ 200

—

f 300 f 1.50
Aftrek 1 kind 12% van f 1.50 ƒ 0.18

ƒ 19.01

ƒ 1.32

Hoofdsom f- 20.33
200 gemeente opcenten ƒ 40-66

Totaal aanslag ƒ 60.99

1938. 5e klasse. Huurwaarde ƒ 336.—. 1 Kind.
Huurwaarde ƒ 336

—

Klasse aftrek 5c klasse . . ƒ 145

—

ƒ 191.—'
10%' 'belasting van ƒ 191.— ƒ 19.10

Aftrek 1 kind is 12% van ƒ 19.10 .... ƒ 2.29

ƒ 16.81

Waarde mobilair ƒ 200—/ 300 ƒ 1.50

Aftrek 1 kind ad 12% van 1.50 ƒ 0-18

ƒ 1.32

Hoofdsom ƒ 1S.13
200 gemeente opcenten ƒ 36.26

Totaal aanslag ƒ 54.39

1937. 6e klasse. Huurwaardo ƒ 540 3 kinderen
Huurwaarde ƒ 540.

—

Aftrek 6e klasse ƒ 120

ƒ 420.—'
10% belasting van ƒ 420 is ƒ 42.00
Aftrek -3 kinderen 3x8% ƒ 10.0S

f 41.92
Mobilair ƒ 300—ƒ 400 is . . . . ƒ 3.00
Aftrek 3 kinderen 3x8% ƒ 0.72

ƒ 2.28

Hoofdsom ƒ 34.20
200 gemeente opcenten ƒ 68.40

Totaal aanslag f 102.60

193S. 5e klasse. Huurwaarde ƒ 540 , 3 kinderen.
Huurwaarde ƒ 540
Aftrek 5e klasso f 145

ƒ 395
10% belasting van ƒ 395.— f 39.50
Aftrek 3 kinderen is 3x10% .. .. ƒ 11.85

Mobilair ƒ 300— f 400 is ..

Aftrek 3 kinderen 3x10%
ƒ
ƒ

3.00

0.90

f 27-65

ƒ 2.10

Hoofdsom ƒ 29.75
200 gemeente opcenten ƒ 59.50

Totaal aanslag ƒ 89.25

AFWIJZING SEIZOENVERHURING 1937
Nogmaals willen wij er aan herinneren, dat den

Minister wordt aangeboden een request, waarin
verzocht wordt om te willen bevorderen, dat over
1937 evenals vorige jaren, alsnog ontheffing worde
gegeven wegens seizoensverhuring tijdens het bad»
seizoen 1937. Dit adres ligt ter "tekening bij den
belasting»adviseur Kostverlorcnstraat 38, terwijl
hieromtrent ook inlichtingen te verkrijgen zijn bij
den uitgever van dit blad, den heer Gertcnbach.

AANGIFTE PERSONELE BELASTING 1938.
Denk aan de juiste invulling van het dezer da»

gen aan U uitgereikte aangiftebiljet van de Per»
sonele Belasting 1938. Raadpleeg zo nodig een be»
lastingdeskundige en zorg vooral, dat het aangif»
tebiljet op tijd wordt ingezonden.

TELEFOON.
Op verzoek van de Rijkstelcfoon delen we even

mee, dat men begonnen is met de automatisering
van de telefoontoestellen bij do abonnees ter
plaatse. In April hoopt men klaar te zijn.



Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal
Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's-.Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 25230& ten na»
me van HOEK en TUYT te 's»Gravenhage of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stre»
ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 's»Gravenhagc, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE-
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

J.l. Maandag werd de aangekondigde vergader
ring gehouden met als onderwerp: „Het dienst»
bodenvraagstuk" waarvan men, door de versla»
gen in de bladen wel op do hoogte zal zijn. Al»
hoewel door 21 belangstellenden 'bijgewoond,
kwam de Commissie tot de conclusie dat do op»
leiding van Zandvoortse meisjes, voorshands niet
in onze eigen gemeente kan plaats hebben, omdat
er zich geen 18, het minimum, hebben opgegeven.
Daarom werd dit standpunt ingenomen: Om. toch
de gelegenheid open te houden voor de opleiding,
zullen we er ons toe moeten bepalen de aandacht
to vestigen op do internaten, waarvan er twee in
Haarlem zijn en één in Hilversum.
Men zal reeds weten, dat zo'n, cursus 12 weken

duurt en dat deze in feite de meest doeltreffende
is, omdat dan de volle aandacht aan allo onder»
delen kan worden besteedt en ook voor het prac»
tischo gedeelte, bij daarvoor in aanmerking ko»
mende gezinnen, tijdelijke plaatsing voor een ge»
deelte van de dag wordt bewerkstelligd.
Nu komt men wel eens tot do gedachte, dat

gedurende die 12 weken geen salaris wordt ont»
vangen, maar dat kan en mag toch geen reden
zijn om zich van deze geboden gelegenheid afzij»

dig to houden. De cursus is geheel gratis, men
wordt bovendien bij de aanvang financieel in
staat gesteld enkele onontbeerlijke dingen aan te
schaffen, men ontvangt wekelijks enig zakgeld en
hij vertrek nog ƒ 10.— voor een uitzetje, terwijl
men dan bij het zoeken naar een betrekking door
de dames Inspectrices wordt bijgestaan.
Nu is dit blijkbaar in andere- plaatsen veel be»

ter begrepen, want de internaten zijn steeds vol»

ledig bezet, zo zelfs,dat men niet allen kan plaat»

sen en men er dus steeds zeer vroeg bij moet zijn

om een plaatsje te veroveren.
Daarom wekken wij alsnog belangstellenden op,
zich zo spoedig mogelijk op te geven.
Opgemerkt zij nog, dat er ook voor haar, die

een gedeelte van de dag in betrekking zijn, of die
alteen 's avonds vrij zijn, gelegenheid is, door een
bijzondere opleiding zich in haar vrije tijd ver»

der te bekwamen.
Alle inlichtingen worden gaarne door de Com»

missie verstrekt, die elke Zaterdagmiddag van 3
tot 4 uur zitting houdt in het Gemeentegebouw
Grote Krocht no. 10, terwijl men zich buiten dit

uur kan vervoegen bij den secretaris H. J. Ko»
ning, (Haltestraat 62.

De Commissie.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

«DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grootc Krocht 25 C. J. BAKKER

HET DIENSTBODENVRAAGSTUK.
Ter nadere bespreking van het dienstbodenvraag»
stuk werd door de commissie tot behartiging der
belangen van jeugdige werkzoekenden Maandag»
avond j.l. een bijeenkomst gehouden, waarbij ver»

schillende meisjes en moeders waren uitgenodigd.
Mej. Ledeboer, regerings»inspectrice te Haarlem
en mej. Euwe waren ditmaal weer aanwezig. Mej.
Ledeboer hield een uitvoerige, toespraak, waar»
van wij reeds een bericht opnamen. Slechts een
klein aantal meisjes gaf zich op, om geplaatst te

worden op een eventueel te houden cursus of op
een internaat te Haarlem.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar

J. DE MAAR
OUD » BELASTING* AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

BAT IS PRACTISCH!
Zindelijk en prettig, die nieuwe Talens-
flesch met het handige vulreservoirtje in
den hals ! Nooit meer inktvingers ! De
houder steunt rustig op den glazen rand.
U doopt de gouden pen heelemaal onder,
zonder de kostbare punten te stooten en
Uw handen blijven schoon! In ieder huis
en kantoor nu de Talens „Elite"-flacon.
Slechts 60 cenr

Schóón in dubbelen zin: ontwerp Copier, leerdam

Verkrijgbaar :

Boekhandel W* J. Lorenz

Velen moesten wij teleurstellen
door de grote aanvrage van vorige week
op onze verkoop van Leverworst.

Daarom geven wij nog slechts één Zaterdag
aan iederen koper een half pond onovertref-
bare Leverworst voor slechts 15 cent!
Dus dan ook naar het juiste adres

„DE CONCURRENT"
Hij is steeds de man, die U helpen wil en helpen kan

Hal te straat 5 — Telefoon 494
Prijzen laag. Kwaliteit hoog

HALTESTRAAT 15 - TELEFOON 54

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 466
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied.

'

Inlichtingen kosteloos-

TE KOOP GEVRAAGD
/

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen

N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Tandheelkundig Instituut
Kostverïorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten'

GLAS- en VERFHANDEL
A«Kromhout,Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en V2 kg,
klaar voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p* liter 7% et

J. Jr.BOOGAARD
Makelaar en Taxateur

Zandvoortschel. 126 - Haarlem merstr. 43

ZANDVOORT
belast zich met:

het verhuren en verkoopen van Huizen en
Bouwterreinen;

't sluiten van verzekeringen op elk gebied;

het innen van huren te Zandvoort,
Haarlem en omstreken en Amsterdam

Medicinate
levertraan
Warmwaterzakken

Levertraan
is een vertrouwens»
artikel. — Onze Le»
vertraan bevat ge»
garandeerd min. 700
vitamine»eenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L BLAAUBOER
Gediplom. Drogist.

Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

Hoestartikelen

10 TiHEELICHTEN
BEDKRUIREN
WERKSPONSEN
TAFELZEILI, per el

BROODTROMiMELS
STERKE BEZEMS

10 cent

25 cent

12 cent

45 cent

79 cent

25 cent

6 TREE TRAP 148 cent

Fa. Th, PASVEER
Haltestraat 27 - Telef. 311

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JD^P" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

HUISMOEDERS!
Doet U zelf niet tekort

en doet Uw dagelijkse inkopen van

Groenten, Fruit en Aardappelen
bij een adres, dat reeds HALF ZAND»
VOORT bedient.

Zegt U dit niet reeds genoeg
Maar de kwaliteit is ook af en de prijzen
zijn nergens lager.

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 3 - Telefoon 449

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Wij concurreren niet, maar schermen met kwali»
teit.

VETTE KAAS, per pond vanaf .. .. 39 et

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et
Fijne gekookte Worst, per pond 55 et
Smeerworst, per ons 14 et
Leverworst, per ons . . . , 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst b^mu.
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
Een ieder roept over de buitengewone kwaliteit

SALANO KOFFIE van de Koffie Hag Mij.
Neemt U ook eens een proef, U zult verbaasd
staan! Per half pond 30 et

Tevens alle soorten VERKADE BISCUITS,
waaronder:

PARUSE WAFELS, per ons f 0.20

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

SISISSISföSlISHfiKKlHïiSl

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASUS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

5. Toen kwam de dag, dat de eersto proef»
nemingen zouden plaats hebben. Door middel
van een slang, vastgemaakt aan het gaskraantje
in de keuken, werd het toestel gevuld. Toen zet»

to mijnheer Van Emmen, met 'kloppend hart, de
motor aan en na enige handige bewegingen vloog
de Pegasus majestueus omhoog. Mijnheer Van
Emmen voerde enigo verbazingwekkende toeren
boven de daken uit; daarop daalde hij, met tra»

ncn van ontroering in z'n ogen....

6. „Vrouwl" riep hij uit, „ik ga 'n reis om de
wereld maken, en ik neem jou met Hans mee!"— „Dank je, m'n waardel" antwoordde mevrouw
Van Emmen; „voor geen millioen krijg je me in

dat ding!" — „Goed! Goed!" zei Mijnheer Van
Emmen, „dan moet Hans z'n vriendje Piet maar
meenemen!" Hans holde naar zijn vriendje.
„Pietje!" riep hij, met z'n vinger in de lucht wij»
zend, ,„\ve gaan vliegen!"

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband'
Brederodestraat 31.

ondag 23 Jan. 10 uur: de heer A. C. Reuyl.
nam. 5 uur Ds. P. v.d. Vloed.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emma-weg.

Zondag 23 Jan. 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning'
Cat. Zondag 11.

Nederlandse Protestanten Bond -

(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 23 Jan. 10-30 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool van 12—1 uur.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

Rooms Katholieke Kerk.

Zondag 23 Jan. de H.H. Missen om 7 uur

—

8.30>

en 10 uur de Hoogmis; Algemene H. Communie
voor de jongens»congregatie; collecte voor onze
arme parochiekerk; om 12 uur voorbereiding voor
de plechtige geloofsbelijdenis; om 7 uur Maria^
lof met rozenhoedje.
Dinsdag om 7.30 gezongen H. Mis tot sluiting

van de internationale bidweek; om 7 uur lof ter

ere van den H. Antonius met rozenhoedje; om
S uur congregatie voor de meisjes.

Woensdag om 7 u. congregatie voor de jongeng
Donderdag om 7 uur lof ter ere van het Allerh.

Sacrament met rozenhoedje.
Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om te bich*

ten.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 22 Januari. Einde Sabbath 5.15 uur.

Vrijdag 28 Jan. Aanvang v.d. Sabbath 4.15 uur.

Zaterdag 29 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.27 uur-
Ochtendgebed op Sabbath te 8V2 uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middaggebed te half twee.

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J* Bisenberger
Van Ostadestraat 25

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf "voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

ZONDAGSSCHOOL „ZANDV. KRING
GODSD. LEVEN" AFD. NED. PROT. BOND.
Aan onze Zondagsschool is verbonden een kleu»

terklasje voor vijfjarigen. Doel: de kleintjes spe»-

lenderwijs vertrouwd te maken met de sfeer van
ons godsdienstonderwijs, een allereerst begin te

wekken van wat wij hopen, dat later de steun-en
het licht in hun leven zal zijn. We richten ons-

hierbij veelal naar de West Hill»methode, die op
jarenlange ervaring is gebouwd.
U moet echter wel bedenken, dat wat voor vijf»

jarigen bestemd is, voorbij gaat aan jonge kins-

deren. We krijgen namelijk meer en meer vier»

jarigen, ja, zelfs nog jongere kinderen in dit klas*

je. Ze komen dan met broertjes of zusjes mee,
en het gaat niet aan ze weer alleen naar huis te

sturen. Het klasje is evenwel niet bedoeld als een,

kinderbewaarplaats voor de Zondagmorgen.
Houdt de kinderen thuis tot ze vijf jaar zijn. Jon»

gere kinderen hinderen hier alleen maar, de vijfs-

jarigen komen op die manier te kort; we kunnen
dan niet voldoende aandacht besteden aan hen.

en wat we hun bij willen brengen.
Maar als uw kinderen vijf jaar zijn., stuur ze.

dan! Van 'hen kunnen we nooit te veel krijgen.

Ze worden hier behandeld naar het bevattings»

vermogen van hun leeftijd, de grond voor een
religieuze opvoeding wordt gelegd en — de bester

waarborg voor een goed resultaat — ze vinden
het zelf fijn!

Deze Zondagsschool wordt gehouden van 12»1

in de Oude Bewaarschool, Duinweg.
Het Zondagsschool Bestuur.

- JONGERENKRING.
Zaterdag 22 Jan. spreekt voor ons de heer G.

Sterrenburg over het onderwerp: .Verstand en,

instinct". Belangstellenden en ook ouders zijn van.

harte welkom.
Aanvang 8 uur!

S.D.A.P.»VERGADERING.
Op Donderdag 27 Jan. a.s- 's avonds 8 uurr

spreekt voor de afd. Zandvoort der S.D.A.P. het
Kamerlid Prof. J. van Gelderen, over „het Begin»-

sel=program" in „Ons Gebouw", Spoorstraat 51,

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 14 tot en met 20 Jan. 1938.

Geboren: Henriette Eleonore, dochter van E. de
Muynck en G. Stalberg, C. Huygensstraat 10;

Arie, zoon van A. Bol en I. Hoeksema, Koning»-
inneweg 33; Bob, zoon van J, W. Dietrich en W.
H. Brandenburg, Koninginneweg 23; Louisa Pau»
lina, dochter van P. A. Pikavet en M. L. Sponse»
lee, Koninginneweg 2a; Johannes Franciscus Se»-

bastianu, zoon van J. Th. Berkhout en F. Nowak
Kostverïorenstraat 72.

Overleden: H. W. van Egmond, oud 68 jaren,

echtgenote van fi. fï. Brokmeier; G. Waard, oud'

69 jaren, echtgenote van 'G. Pasman.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging

RijwerkEerste
Uitsluitend gebruik van

klas Rouw- en
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75— Standaard tarief ƒ 105.

—

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 _ Telefoon 276-
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ZAKDVOORTS E COURANT
ORGAAN DËR GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 3.

—

puiten Zandvoort, per jaar „ 3.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446 _ .

Uitgave <*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20.

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Democratie heeft niet alleen betrekking op

de regeringsvorm, doch ook op de onden
linge verhouding der mensen.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

CrematietPolemiek.
'Ik vind 'het leuk, dat U mijn stukje de vorige

week plaatste onder het kopje: „Crematie» Pole»
twiek'*. Misschien mag ik daarom dit keer begin»
nen mtt de opmerking, dat het niet mijn bedoe»
ling was polemiek te voeren en dus ook geen ere»

matie»polemiek. Mijnerzijds mag veel polemiek
gecremeerd worden.
Toch zou ik ter verduidelijking van genoemd

Stukje .gaarne aan Jg nog even iets antwoorden.
De bedoeling ervan was louter om tegenover de
bewering, dat niemand meer gelooft aan 'het

voortbestaan van het lichaam te stellen de belijs

denis der christelijke' kerk: ik geloof de opstan»
ding des vlezes.

Daariïi staat dus geloof tegenover geloof. lm»
Biers het ene geloof zegt ten opzichte van die

belijdenis: ja. en het andere geloof zegt daartc*

gen: meen.
Jg zegt zelf ook in zijn antwoord: ik gelaof

siet la bedoeld artikel der apostolische belijdenis.

ïk verheug mij erover, dat dit zo scherp is ge»

\zegd, want daarmee raakt hij het hart der kwes»
tie. friet aannemen van het voortbestaan "van. het
licnaani (op welke manier dan 'oak) is ëesi zaak
"VAn geloof en nietegeloof.

Maar daarom is er dan ook 'gisn tegenstelling

tussen geloof en 'werkelijkheid. „Ieder weet, dat
"tiet lichaam na de dood vergaait." Ja, tïiaar ver»
'"•gaan is nog niet vernietigd 'Worden. Hoe het
Ctichaam blijft bestaan en. wat "er van, weet ik niet.

Als ik bij een vergaan lichaam sta, 'dan is dat
-werkelijkheid 'en dat -moet ïeder toestemmen,
naar dan zegt Ihet geloof aan de opstanding des
vlezes: en toch is dat het 'emde ntel. Op Gods
tijd en op Gods wiize wordt öat wees levend. En
daar rust het geloof "in.

Men kan dsrt 'onbegrijpelijk noemen, tegensrede»
lijk is dat riret. 'Dat leert wel het voorbeeld van
de graankorrel, zoals het ook staat te de de vorige
keer. aangehaalde tekst. 'Dat daar.weer„wat tuit

opkomt ïs wel onbegrijpelijk, maar niet 'tegen*

redelijk. De boer, éie hét -zaad 'zatiit, gelooft da!t

dat zal groeien.
Mijn géktdi staart dus niet tegenover de werke»

lijkheid. Maar geloof en •rfiet»geloDf (welk laatste

'opzichzelf ook -weer -tot 'geloofsiiou ding wordt)
as een •gesteldheid van \wira-ruit 'ik de werkelijk»
heid benader.
Ten slotte roog een 'erlfeele opmerking over de

aangehaalde 'teksten.

Uit vs -44 van 1 Korhtthe 15 ?ou volgen „een
verdwijning van het natuurlijk lichaam". IndeT»
daad, rnaar wat is dat .matuurlijk lichaam" hier1'

Het wordt duidelijk, ais we letten op de tegen»
stelling: „geestelijk lichaam". Dat is niet een ajl,

etherisch, n'iet=stoffelijk lichaam, maar zoals

Gods 'Geest dat lichaam Treeft -aangeraakt en her»

steld en doorshuiverd. Oaaïtegenover staat het
natuurlijke lichaam: het lichaam, dat die geest-e»

'lijke verandering niet heeft ondergaan. Vandaar
dan ook dat 'het werk öer opstanding een werk
des Geestes ts.

En dan vs "50: Vlees en Bloed kunnen het fco»

ninkrijk Gods niet beërven. "Hier hebben we te

doen met een ^vaststaande mitürukking in de bij»

bel: vlees en 'Bloed. Het is 'een zegswijze, waar*
door de mens getekend wordt naar zijn aardse
door de zonde verzwakte verschijning. Zó kan
hij het konirikrijk Gods niet 'beërven. Er moet
eerst komen het herstellend wetk des Geestes,
waardoor de -zonde wordt weggedaan. 'En dat
herstellend werk: raakt: ziel <en 'lichaam.
Uit het bovenstaande zei wel duidelijk zijn, dat

de kerk, gelovende aan Gods machtsdaad tot op»
wekking der lichamen, volkomen rerkent, „dat de
opstanding des -vlezes niet aan 'graven gebonden
is".

Alleen maar dit: van een leggen»in=die»graveri'

onzer dode lichamen af te houden door de bewe»
ring: aan een voortbestaan dier lichamen gelooft
toch niemand mee?, is een ge/oofsa<rgument in het
geding brengen, waarmee op die grond voor onze

7 overtuiging crematie staat of valt
Excuus dat ik zo lang van stof ben geweest.

5 Ik durf niet meer -ruimte te vragen, hoewel er

ssog heel wat te zeggen zou zijn.

N. A. WAANING.

Antwoord.
" !
t Is toch maar goed, jDominee, dat !U deze

„<POlemiek" nog even hebt voortgezet, want ik

begrijp nu beter Uw bedoeling, en dat r.a.1 ook
met de lezers wel het .geval zijn.

En ook begrijp ik —r zeer tot m'n genoegen —

,

dat het geloof in „de opstanding des vlezes" ook
volgens U geen bezwaar vopirt tegen de crema»
tie. Dit mag ik, als zijnde voor mij in dezen zeer
belangrijk, wel met enige nadruk vooropstellen,
nietwaar? En al heb ik nog 'geen enkel recht om
U te rekenen tot de voorstanders van crematie— wat ïk dan ook niet doe — toch mag ik U
hopelijk wèl rekenen tot de voorstanders van het
wettelijk toestaan der crematie, waarom het mij
met mijn artikelenserie vfooral begonnen wasl
Als U ook hierop nog eens zou willen antwoor»
den, dan zou ik daar zeer erkentelijk voor zijn-

[Misschien zal dan blijken, dat — hoever we in

godsdienstig opzicht ook van elkaar afstaan —
overeenstemming inbake een bepaald cultureel

doel en een bepaald wettelijk (democratisch)
recht toch wel mogelijk is. —
En nu Uw bedoeling. Ik begrijp nu, dat U

behoefte voelde om tegenover mijn uiting te stel»

len Uw ,.geloof in de opstanding des vlezes", en
dat mijn uiting in die vorm dus onjuist was, om»
dat er nog wèl mensen zijn, die geloven in een
blijven bestaan van het lichaam, zij het dan dat
zij — volgens Uw eigen getuigenis — niet weten
hoe het lichaam blijft bestaan en wat er van.
Ik zal me ten dezo eventueel dan ook stellig om»
zichtiger uitdrukken, want het lag geenszins in

mijn bedoeling, „een geloofsargument in het ge»
ding te brengen" ten bate d_er crematie. Waaraan
ik echter toch nog even moet toevoegen, dat al

ware dat wel het geval geweest, daarmee voor
Uw overtuiging crematie nog niet mag staan of
vallen, gelijk Ü zegt. Immers niet ik of iemand
anders maakt uit, of de crematie»gedachte al of
niet klopt met Uw geloofsovertuiging, dat doet
U toch immers zelf? Men kan toch immers op
verschillende gronden tot dezelfde conclusie, i.c.

de wenselijkheid der crematie, komen. De prac»
tijk is trouwens daar om dit te bevestigen.
Wat nu verder het zuiver theologische gedeel»

te betreft, lijkt het me beter, daarop maar niet
meer in te gaan, omdat het voor de zaak der
crematie niet (meer) nodig is, en omdat op dat
terrein elke toenadering wel als uitgesloten be=
sehouwd moet worden.
Uw mening over crematie en de wettelijke toe»

lating daarvan zou ik echter nog wel gaarne ver»
nemen, en ik vermoed meerderen met mij.

Is U daartoe bereid?
Jg-

Democratie. IL
Boven allen en alles op xdeze wereld regeert

het geld en aangezien dit een uitgesproken, niets

ontziende autocraat is, waaraan naar wij geloven
wel niemand zal twijfelen, is het tevens duidelijk,

dat een ware democratie nooit door autocratie
kan worden beheerst.
Nu komen we in aansluiting aan onze eerste

brief op het punt, waspïom de Bellamy»lcer wdl
de zuivere democratie m zich verenigt eh Wel
zeer ecnvondrg, omdat Bellamy de werkelijke
struikelbïo'k'ken tussen theorie en praktijk van
de democratie aanvalt en wil opheffen ien, let
wel waarde 'lezers ''et lezeressen — want dit ïs de
Alpha «n Omega >fan de Bellamy»lecr — Soor
het opheffep. van het bestaande ge?dW en'winsts
svstewn.

Bfj deze 'machtige woorden — zw gelaten uit»

•gespTCJken — 'moeten wij even stilstaan, daar bij

deze voor Üe öttfngewijden zo geheimzifimge to»

verspreuk, de 'heftigste reactie ontstaat; immers
lioe kan "nu een wereld zonder gc&d 'bestaan en
een bedrijf zonder winst nota«bene de 'twee gro»
'te fadtenren, 'welke ons ons gehele leven dag en
macht "bezig houden.
En tach zijn dit de twee punten, waan- U even

aan moet wennen, niet omdat wij U dit zeggen,
•maar nit de '"kracht Uwer eigen togrea.

'Zonder nu in diepzinnige beschouwingen te

"willen 'treden over het begrip geïd, waarvoor het
hier riïet de plaats is en waaroveT U talrijke lec»

tuur overal kunt krijgen, kunnen ^vij volstaan
tmet 'een -populaire uitleg:

'Geld moet zijn een algemeen erkende waarde»
imeter en ceen algemeen aangenomen ruilmiddel.
'Wat dit betreft zijn de economen het wel met

ons eens ren hiertegen valt ook niets in te bren»
gen, doch in het algemeen is geld in de bestaan»
de ^maatschappij: dat wat je niet hebt en waar
ie Tirïet aan "kunt komen, het is eri-nooit als het
er wezen -moet en waar het aanwezig is, ligt het
bij grote -massa's opgestapeld en vindt geen em»
plooi.
THet seM "is in wezen al onttroond, zonder dat

-men dit wil erkennen. Dit sluit niör in, dat zulks
altijd zo geweest is, neen het geld 1 heeft wel de»
'gelijk een»nuttige rol in de samenleving gespeeld,
doch het heeft zich zelf onttroond, daar het van
„•middel tot doel" het „doel" zelf is geworden, en
deze bedoeling heeft het geld nooit gehad en
kan het ook nimmer krijgen. Geld,kan men niet

eten, zegt de volksmond, en dit is zeer juist,

•men 'kan er -hoogstens eten mee kopen, doch daar
er nu voor wordt gezorgd, dat het zo langzamer»
'hand ook onbereikbaar is geworden -om er eten
mee te kopen is het hard bezig een volslagen
nutteloos en zinloos object te worden.
Als algemeen ruilmiddel bestaat het niet meer

daar het van ruilmiddel rustmiddel is geworden
en in zoverre het nog functionneert, wordt het
grotendeels besteed om geld met geld te ver»
handelen, waarvan behalve de enkeling de massa
geen voordelen, hoogstens nadelen heeft.

Dat 'het als algemeen erkende waardemeter
reeds jaren onttroond is, zullen de talrijke infla»

ties, deflaties, devaluaties en andere geleerde =ies

ons reeds lang hebben geleerd, eerder is de laat»

ste iaren gebleken, dat slechts arbeid en goede»
ren de erïiae iuisto 'waardemeters zijn.

Nu zou niets logischer zijn dan, zodra wien een
veroudering ontdekt, zich aan te sluiten 'bij de
aanpassing, welke de -evolutie nu eenmaal nood»
zakelijk op ieder ge&ied medebrengt en hier
vindt U nu juist het onlogische, terwijl overal"

wordt gemoderniseerd, gemechaniseerd en prac»
tisch wordt aangepast, blijft het heilige huisje
„economie" door de geconcentreerde grootmacht
welke er achter zit, precies hetzelfde als een
paar eeuwen , terug.
Aanpassen 'is goed en lofwaardig vinden zij,

maar dan aan één kant; do gouden statiekaros,

die verouderd is, snoet niet worden omgebouwd,
maar do arme knollen, die deze karos trekken,
moeten met de sneïheidseisen des tijds mee, ter»

wijl tevens de buikfoanden moeten worden aan»
gesnoerd.
Dat hiermede èn karos èn de trekpaarden lo»

gisch moeten bezwijken, wordt helaas vergeten.
'Hoe nu is dit ongelukkig deraillement van het

geldwezen ontstaan? Dit is ontstaan uit een com»
plex van omstandigheden (w.o. ook de mechani»
sering valt, dio echter indien ten algemenen bate
benut geen vloek doch een zegen voor het mens»
dom is) en een zeer belangrijke omstandigheid
is ongetwijfeld „het winstsysteem", het tweede
aanvalspunt van Edward Bellamy.
Dat op dit punt on de duur do zaak onherroe»

pelijk moet spaak lopen en dat het winstsysteem
tot economische zelfmoord moet leiden, is in

een paar woorden en vrij eenvoudig aangetoond.
Wanneer ik voor mijn te verwerken producten

en arbeidsprestaties altijd belangrijk meer moet
ontvangen- dan ik uitgeef en wo gaan dit sys»

teem -in het groot toepassen, dan moet er met -

Imathematische /ekerhelid een moment .komen,
waarop het. te veel zich ophoopt aan de ene kant
en een te weinig overblijft aan de andere kant.

Het principo van het winstsysteem is: Probeer

SPORT.
VOETBAL.

lEr zijn enkele clubs, die door terreinafkeuring

e/d. achterop zijn gekomen met hun programma.
Voor die clubs wordt zo nu en dan een inhaal»

programma vastgesteld en het kleine menu, dat
de voetballiefhebbers j.1. Zondag werd voorgezet,

beoogde dan ook, die clubs gelegenheid te geven,

het aantal gespeelde wedstrijden in iedere afde»

ling op gelijke voet te doen komen, hetgeen een
sportief verloop waarborgt.

In de Zandvoortse afdeling had de leider Bloe»

mendaal tot dusver 2 wedstrijden meer gespeeld

dan do andere clubs. Niettemin, werd aan het
einda der Vorige week buiten het reeds vastge»

stelde programma eensklaps dè ontmoeting Bloe»
mendaal—Schoten ingelast. Daar was geen en»

kelo geldige redenen voor, of het moest zijn om
Bloemcftdaal, dat begin Februari haar besten
soeler de Bock naar Sneck ziet vertrekken, ge»

legenheid te geven, nog eens met haar volledige

ploeg tegen een lastiger» tegenstander in het
veld te komen.

"Wij misgunnen Beijk c.s. hun leidende plaats
niet, maar ons sportief gevoel zegt ons, dat hier
'iets niet in de haak is.

Weten is Kunnen
Onder deze titel begint Meester Secuur

vandaag de nieuwe rubriek.

Zie de Ie les op de tweede pagina, laatste

kolom bovenaan.

Wie .er belang in stelt, volge da lessen

trouw!

DE UITGEVER.

ZandvoorUAhrends 9

—

1.

Toen wij cïiige 'tfjd geleden het tweede elftal

der geelblauwen /zagen spelen, schreven wij, dat
wij verschillende Tpelers aan 't werk hadden ge»

zien, die in de mtet verre toekomst een geduchte
versterking vdbr het eerste elftal zouden gaan
betekenen. Dat wij niet overdreven, hebben de
laatste wedstrijden duidelijk aangetoond, waar»
bij, tengevolge van diverse omstandigheden, eni»

ge der reservespelers noodgedwongen moesten
worden opgesteld, en het er zeer goed hebben af»

gebracht.
Door hét niet verschijnen van Schweinsbergen

moest Zondag de ongeveer 16=jarige E. Keesman
de rechtsHialfpIaats bezetten en mei vreugde be»

groeten wij in hem, evenals in Schut, den ras»

voetballer, een speler, waar de geelblauwen ple»

zier '^•zullen hebben.
Het "-was anders een eigenaardige wedstrijd-

Ondanks een 3— voorsprong bij de rust, heeft
de eerste helft ons teleurgesteld. Noch het spel
van Ahrends, noch dat van Zandvoort was veel
zaafcs. "Wat een verschil met de ontmoeting te»

gen Kinheim! Een lusteloos spel, en met een te»

genstander als Zeemeeuwen of de Meteoor zou
de stand bij de pauze precies andersom zijn ge»

weest.
De weinige serieuze aanvallen der oranje»wit»

ten «tuiten af op Zandvoorts Isolide Ihalflinïe,

en hun beste man in de voorhoede, de linksbui»
ten, nnoest het tegen den jongen Keesman regel»

matig afleggen. Aan de andere kant kwam 't eer»

ste succes na bijna een half uur spelen, uit een
combinatie tussen Luiting, Bloemendal en J. de
Muinëk. De laatste was de maker van het eerste
doelpunt.

5.">Minuten voor de rust schoot Andries Weber
van verre op doel; de keeper kon de bal niet in

z'n -macht krijgen en toen kregen we de verras»
sïng, dat het Harry Bloemendal was, die hem
netjes de bal voor de voeten wegpikte, om hem
heen draaide en no. 2 ter -wereld bracht.
Drie minuten later rende Harry, na goed aan»

geven van Keesman, door de Ahrends verdedi»
ging en bracht geheel alleen de stand op 3—0.

De tweede helft gaf een heel ander Zandvoort
te zien. De gehele voorhoede combineerde voor»
treffelijk en bestookte onophoudelijk het doel der
tegen-partij. Bloemendal was middenvoor gaan
spelen «en had het danig op zijn heupen. Hij was
steeds geweldig snel, liet ettelijke malen z'n te»

genstanders de hielen zien en wanneer de beide
vleugelspelers hem wat meer ballen sehuin door
hadden gegeven, in plaats van het leder langs de
lijn mee te nemen, dan zou de stand nog hoger
dan 9—1 zijn geworden.
Het h'leek nu ook wel, dat Harry het beste

thuis is op de middenvoorplaats, waartegenover
staat, dat Schut als binnenspeler niet in z'n cle»

ment is. Hij speelt het spel dan te veel in de
breedte. Niettemin is hij z'n plaats ook daar vol»
komen waard, doch 't zal nog wel enige tijd du»
ren vóór hij er volkomen is ingespeeld.
Kort na de hervatting scoorde Bloemendal het

4e en 5e doelpunt. Er was 20 minuten gespeeld,
toen zich een incident voordeed. Bij een schot op
het Zandvoort doel, stootten H. Koper en E.
Keesman met de hoofden tegen elkaar en raak»

ten daarbij zodanig verwond, dat van verder spe»

len geen sprake kon zijn. Uit de vurige pogingen

om de tegenscore blank to houden, bleek, dat

do geelblauwen tegenwoordig precies als de Zee»

meeuwen over spelers beschikken, die met' heel

hun enthousiasme zich in de strijd durven gooien

Schuiten en Weber kwamen het elftal comple»

teren.
Het duurde enige tijd, voor Zandvoort weer op

toeren was gekomen. Eerst zorgde Luiting uit 'n

voorzet van v.d. Bos voor het zesde doelpunt,

daarna kreeg v.d. Bos zelf de smaak beet en fa»

briceerde, in combinatie met Bloemendal, Schui»_

ten of D.'de Muinck, no. 7, 8 en 9.

Eerst enkele minuten vóór het einde kreeg

Ahrends gelegenheid, uit een strafschop wegens
hands, de eer te redden, 9—1.

De training.

Wij hebben toegezegd, iets te zullen schrijven

over de Hollandse voetbaltrainers en hun succes»

sen. In verband met de huidige situatie, die voor
Zandvoort en Zeemeeuwen nog een kansje op de
bovenste plaats inhoudt, wijken wij van ons oor»

spronkelijk voornemen af, om dit onderwerp tot

het einde van dit seizoen te bewaren.
Hieronder, in alfabetische volgorde, de namen

der oefenmeesters met vermelding van de clubs,

welke zii trainen:

Addicks: WFC, 2e klasse KNVB; Garritsen:
Oosterpark, 4e klasse KNVB; Hamel: de Kenne»
mers, 2e klas KNVB; HEDW, 4e klas KNVB;
Volendam, kampioen van Nederland der RKF.
Van Kol: HVC, 2e klasse KNVB; Levert: WA,
3e klasse KNVB; DVAV, Ie klasse AVB; Afar»

tens: Volewijckers, 3e klasse KNVB; Mulders:
Alkmaarso Boys, 3e klasse KNVB; Watergraafs»
meer, 3e klasse KNVB.
Tijdgebrek noopt ons een bespreking van dit

onderwerp tot het volgende nummer te laten
wachten. Ook de financiële kant der zaak zullen
wij dan onze aandacht wijden. Intussen kunnen
de besturen van Zandvoort en Zeemeeuwen rus»

tig op de diverse ranglijsten nagaan, welke plaats

voormelde clubs daarop innemen.
J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V-V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2 Tel. 258"

Uitslagen van Zondag hl.:

Zeemeeuwen 3—'Haarlem 5, 2—

3

IVODWO 2—Zeemeeuwen 4, 4—2
Schoten 6—Zeemeeuwen 5, 1—

6

Adsp. Comp.: DO'A—Zeemeeuwen b, ï—

3

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zeemeeuwen 2—HEDW 2, 2 uur.
ETO—Zeemeeuwen 3, 2 uur.WH—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
DeCeO—Zeemeeuwen 5, 12 uur.

ROH e jun—Zeemeeuwen jun., 12 uur.

^4dsp. Comp.:
Zeemeeuwen a—EDO a, 3 uur.
Zeemeeuwen b—ËDO d, uitgesteld.

A.s. Maandagavond Bestuursvergadering aan het
bekende adres.

HOCKEY.
Het eerste herenelftal van de Zandvoortse

Hockeyclub won Zondagmiddag to Amsterdam
met het kleinste verschil, namelijk met 1— van
Alliance. Het tweede herenelftal speelde aan de
Zandvoortselaan en versloeg met 5—2 H.B.S. 2.
Het derde elftal werd od eisen terrein met 2—

1

door Alliance 2 verslagen.
IHet eersto dameselftal houdt van aanpakken.

B.D.H.C. 4 werd namelijk met 6—1 verslagen'
Het tweedo elftal verloor op eigen terrein met
2— van Strawberries 2.

iets voor niets of voor bijna niets gedaan te krij»

gen en vraag de hoogste prijs, die gij er voor
kunt bedingen, terug.
Wij vragen U.... ra., ra.... hoe kan dat op

de duur goed gaan en kan het uitblijven, dat de
winstnemers zich op een gegeven ogenblik moe»
ten afvragen: Hoe komt het eigenlijk dat „onze
winst" niet meer „winstgevend" is?

Bellamy geeft in zijn boek „Gelijkheid voor
allen" hierover een aardig voorbeeld, getiteld:

„'Uit de gelijkenis van de Wateïtank" welke
tank door het uitgeoefende winstsysteem op een
gegeven ogenblik overloopt, terwijl het volk het
water niet meer kan kopen.
Het artikel is to lang om het hier to citeren,

doch een klein tekenend stukje eruit, nadat de
affairo spaak is gelopen, willen wij LTniet ont»
houden.

„Waarom moogt ge dat water niet hebben? Is

het niet, omdat ge seen tfeld hebt? En waar»
om hebt ge geen geld? Is het niet, omdat ge
slechts een stuiver ontvangt voor iedere em»
mer, die go naar de bak brengt? Dat is do
marktprijs, maar toch moet go twee stuivers

geven voor iedere emmer, die ge uit de bak
haalt, opdat de bezitters winst zullen beha»
len.

Ziet ge niet, dat op dezo wijze de bak moet
overlopen, hij wordt toch gevuld door wat gij

ontbeert en do overvloed komt voor, doordat
gij niet verzadigd zijt. Ziet go niet, dat hoe

harder ge werkt en hoo meer ge water zoekt
en aanbrengt, Uw voordeel nooit groter

wordt en moet dit altijd zo blijven?

Kan het logischer en eenvoudiger worden ver»
teld en is het niet zonneklaar, dat door ongelijk
privaatbezit winst en rento zich moeten ophopen
als nieuw kapitaal in handen van enkelen, terwijl
do verbruikskracht van de grote massa niet ver=
meerdert doch integendeel achteruitgaat?
Daardoor móet op een gegeven ogenblik de

productie blijven stilstaan.

Wil men een paar bewijzen omtrent de fictie

van do hooggeroemdo opleving. Ze zijn getroks
ken uit een avondblad, dat toevallig voor ons ligt

en wel het avondblad van do Telegraaf van
25 Jan. 193S.

Aan het einde van het afgelopen jaar bedroeg
het aantal personen in Nederland, dat geheel
werkloos was 437.469, zodat — waar dit cijfer

eind November 1937 385.983 bedroeg — de werk*
loosheid met niet minder dan omstreeks 51.500
personen is toegenomen.

In Denemarken steeg do werkloosheid van
19,1 "/o in October tot 24,3 °/o in November.
Uit het maandelijkse statistische bulletin van

do Volkenbond: Seizoenstijging in do laatste
maanden van 1937 geprononceerd. Do statistiek
over November voor de V.S. vertoont een nicu»
we dalins tot 75% van het niveau van 1929. Van
Aug. tot Nov. bedroeg de daling 23%.



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer 00
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON UU

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4»persoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4»persoons auto's f' 3.75

idem met meer dan 4»persoons auto's ... ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ C45

Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten hoog*

ste 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4»persoons auto) geen hoger ra»

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Zondag 13 Febr. — Opvoering door toneelver.

„Op Hoop van Zegen" van „Er staat geschre»
ven " door Jaap van der Poll.

Donderdag 28 April — V.A R.A.»ensemble „Fan*
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

GE WEET WEINIG
OF NIETS OMTRENT

I

Vraagt Inlichtingen

Arbeiders Veren, voor Lijkverbranding

Hoofdbestuur Sarphatistraat 41 , A'dam-C,
Telefoon 54954

Afd. Zandvoort - Dr. Metzgerstraat 75a

..ER STAAT GESCHREVEN....
In een tijd, dat weer oorlogsberiohten op de

eerste pagina van de couranten vermeld worden,
is het aanbevelenswaardig eens een anti»milita»

ristisch toneelstuk te gaan zien. Deze gelegen*
heid wordt U geboden op Zondag 13 Febr. a.s.

in gebouw Monopole. waar de toneelvereniging
„Op .Hoop van Zegen" zal opvoeren. „Er staat

geschreven...." in vier bedrijven door Jaap van
der Poll.

NAT. CHR. GEH. ONTH. VER.
Do N.C.G.O.V. houdt op Donderdag 3 Febr.

's avonds 8 uur in „Ons Huis" een lcdenverga»
dering. waar behandeld zal worden: "„Waarom
Christensgeheelonthouder?"
Allen welkom. Toegang vrij!

TONEELVERENIGING „PHOENIX".
De toneelvereniging „Phoenix" heeft sinds een

6»tal weken in studie het vermaarde werk „De
Rozenkrans" naar de roman van Florence Bar»
clay, in het 'Nederlands bewerkt door Pierre
Mols, directeur van „De Verenigde Schouwspe»
Iers" te Amsterdam.
Dit werk werd reeds 1200 keer in de grote ste*

•den opgevoerd, doch Zandvoort heeft 'het nog
nimmer aanschouwd, gespeeld door een dilettan»

tenvereniging.
(Het is een fijn doorleefd toneelspel in vier be»

drijven. Als men bekend is met de roman en men
weet welk een schitterend boek dit is, kan men
zich indenken, hoe „De Rozenkrans" het op het'

toneel zal doen. De grote figuur Jane Champion
en de tragische figuur Gerald Dalmain zullen de
toeschouwers tot nadenken stemmen. Zij 'zullen

meeleven met de grote zielestrijd, welke tussen
die twee mensen gestreden wordt.

(Het lag in onze bedoeling deze voorstelling op
iZaterdag 5 Februari te organiseren.

In verband met de Blijde Gebeurtenis in het
Prinselijk Gezin is het echter niet uitgesloten,
dat deze toneelavond verzet zal dienen te wor»
den. Mededelingen daaromtrent kunnen nog niet
worden gegeven, omdat thans nog niets vast*
staat.

VEILING.
Het Woensdag j.1. door Notaris van Arkel ge*

veilde perceel, Brederodestraat 104 werd gekocht
door Makelaar W. Paap q.q. voor ƒ 5100.

PROPAGANDA VOOR „ZONNESTRAAL"
.

Dinsdagavond bestond er "grote belangstelling
voor de films van de bekende stichting „Zonne*
straal" te Hilversum. Allereest werd vertoond de
propaganda*film „De sterken voor de zwakken",
een lint, dat uitstekend vertoont de gevolgen van
de ziekte: tuberculose. Duidelijk bleek wel, dat
„Zonnestraal" uitstekend werk doet op dit ge*
bied, hoewel zonder subsidies van het rijk of van
gemeenten. Na een opwekkend woord in de
pauze werd in do tweede helft vertoond een
prachtige film met natuuropnamen.

OP TRANSPORT GESTELD.
Door de politie werd aan het einde van de vo*

rige -week een 18*jarig meisje uit Den Helder aan*
igehouden, dat hier zonder Itoestemming harer
ouders verbleef. Zij is op transport gesteld naar
Den Helder.

NOG GOED AFGELOPEN.
Zaterdagmiddag omstreeks viif uur werd op de

Zandvoortselaan een bakfiets, beladen met krui*

denierswaren, aangereden door een auto, komen*
do uit do richting Haarlem. De driewieler werd
ernstig beschadigd, doch persoonlijke ongeval*
len hadden niet plaats. Do politie maakte tegen
den bestuurder van de auto proces*verbaal op.

Dat kan alleen

HERENZOLEN en HAKKEN .. ƒ 1-10

DAMESZOLEN en HAKKEN.... ƒ0.95
KINDERZOLEN en .HAKKEN .

.

ƒ 0.80

HERENHAKKEN ƒ 0.40

DAMES* en KINDERHAKKEN ƒ 0.30

HALTESTRAAT 7 - TELEF. 312DBBHnMHBa]
Veilinggebouw De Witte Zwaan

Groote Krocht 20
voor de eerstvolgende veiling kunt u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBOEDEL*
VEILINGEN.

Groote Krocht 20 - Telef. 464

Za Ba Ha
Fa. van Duivenboden M. HoSlenberg
Haltestraat 45 - Telef. 327 f\ Diaconlehuisstr.1 -Tel. 157

GIRO: 982 09

H. van der Me ij v.h. Wed. J. Kapte ij n

Zandvoortselaan 319 - Telefoon 26099

Prima Kriel Eieren f 1,50 per H.L.

Prima Binnen- en Buitenl. ANTHRACIET
— voor Huisbrand. —

BBHinHHnHil
Pasveer bezocht
Goedkoper gekocht
TAFELZEIL, alle kleuren 45 et

WERKSPONSEN 12 et

ZEEMLEER 38 et

STERKE BEZEM 25 et

KOFFIEZAKJES 10 et

10 THEELICHTJES 10 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

10 METER KASTPAPIER 10 et

RAGEBOL MET STOK 59 et

ACHT TREE TRAP 198 et

Fa. Th.PASVEER
Haltestraat 27 - Telef, 311

levertraan
Warmwaterzakken

Levertraan
is een vert'rouwens»
artikel. — Onze Le*
vertraan bevat ge»
garandeerd min. 700
vitamine»eenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L. BLAAUBOER
Gediplom. Drogist.

Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

Hoestartikelen

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bilderdijkstraat 73 en 75, A'dam §

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per» i»ol)

verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHOBNST - v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

onder garantieDesgewenst kunnen de kamers
worden.

billijk en vakkundig behangen
Staalboeken gratis op zicht

ilBBlSBBBEflBBflBBBBaBBBBBBBBflBflBBflB

Steensma's Modelvleeshouwerij
is en blijft steeds goedkoper o.a.

DOORREGEN OSSELAPPEN 50 et

RIBLAPPEN 60 et

CARBONADE, vanaf 50 et

Schoolstraat 3 - Telefoon 403

BBBBBHBBBBBBBHBBBBBBBBpBaBBBBBBl

Voor de a»s* Feesten

VLAGGE
N*V. S* Waterdrinker
Groote Krocht 20- Telef. 4G4

Je moet de weg maar weten
om de dubbeltjes, ja zelfs guldens in je zak te

houden. — Die weg geven wij U aan:

Koopt Uw Electramateriaal,
Lampekappen ~ Schemer-
lampjes - Rijwielonderdelen
enz. bij

Henk Schuilenburg
Er is maar één

Goedkope Amsterdammer
Alleen Gr. Krocht 5-7 - Tel. 474

RAADSVERGADERING
Maandagavond vergaderde de Raad van onze

Gemeente in openbare zitting ten Raadhuize
onder voorzitterschap van Burgemeester Van
Alphen.
'Na de opening sprak de Voorzitter een korte

Nieuwjaarsrede uit, welke wij niet kunnen op»
nemen, omdat de oude spelling als eis werd ge»
steld.*').

De heer Van Rijnberk dankte den Voorzitter
voor zijn goede wensen. Wederkerig wenste hij

namens allo raadsleden den Voorzitter en zijn
gezin alle soeds. Spreker herinnerde er aan, dat
de ongelukkige periode in de pers voorbij is. Hij
hoopte, dat een goede zomer Zandvoort zou bes
voordelen, dan zou I93S zeker goed zijn.

Noiulen.
De notulen van do twee voorafgaande vergade»

ringen werden onveranderd goedgekeurd.
De heer Suerink vestigde de aandacht op de

toezegging, hem gedaan, tot het uitvoeren van
de aanplant van dennen.
Wethouder Slegers verzekerde, dat steeds over*

leg met de Heide Maatschappij werd gepleegd.

Ingekomen stukken.
Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd de

verlenging van borgtocht, het sluiten van een re*

kening»courant bij de Bank van Ned. Gemeenten
de aankoop van grond aan de Strandweg, de ver»
huur van een perceel in de Kerkstraat en de le»

ning voor aflossing.

Verdaagd was do beslissing voor het aangaan
van een lening en de begroting. Een verzoek van
den heer Bückmann voor een vestigingsverbod
voor pensions werd voor kennisgeving aangeno»
men. Een adres over uitvoering van werk aan de
Strandweg werd naar B. en W. gezonden om
prac»advies.
Eveneens een verzoek van den tenthoudcr Mo»

lenaar over dag» en nachtkamperen.
Voor kennisgeving werd aangenomen een adres

om tot verlaging van de biljartbelasting over te
gaan.
De heer Van Riinberk vestigde de aandacht er

ou. dat reeds de localiteit verminderd w?s in
lasten. Hij meende, dat overleg hier een misver»

stand kon ophelderen.
Dat' zal getracht worden.
De heer Molenaar 'liad een verzoek ingediend,

om de Wed. Koningsbruggen—Paap een toeslag
van ƒ 10.— per maand te verlenen op haar pen»
sioen.

B. en W. zullen prae»advies uitbrengen.
De heer Suerink vraagt een spoedige beslissing.

Onderwijs.
Tot onderwijzer aan School C wordt benoemd

de heer W. C. Schraa te Amsterdam.

Ventvergunningen.
Een adres was ingekomen om verlaging van-de

ventvergunningen voor het Noorderstrand.
B. en W. adviseren afwijzend, gezien de beslis»

sing van de Raad, deze zomer genomen.
De heer Van Rijnberk meent, dat deze stelling

niet juist is, want dat het prae»advies niet de be»
doeling van do Raad weergeeft.

In verband daarmede vraagt de heer Molenaar
terugzending naar B. en W.
Met negen stemmen voor en vier tegen wordt

het' voorstel van B. en W. aangenomen.

Toelage.
De heren Koning, Joustra en Bohvidt hadden

gevraagd den doodgraver Koper een toelage te

geven van ƒ 150. Op dit verzoek was gunstig ge»
adviseerd door B. en W.
De heer Molenaar heeft reeds vroeger op de

achterstelling gewezen. Hij is niet voor toeslag
bij gratie van de Raad en zou plaatsing in 'hogere
loonklasse wensen. De functie zou dan kunnen
zijn: opzichter der begraafplaats.
De heer Groen is voor de toelage, maar vraagt,

waarom dan do schoolschoonmaaksters verlaagd
zijn. Hij vreest, dat Ged. Staten deze verschillen
niet goed zullen keuren.
Wethouder Slegers is tegen do toelage, daar hij

meent, dat het niet om het geld, maar om de
naam van de functie gaat.
De heer Koning is B. en W. dankbaar voor het

voorstel. Koper was do enige, die bij een vorige
salarisherziening verlaagd werd in loon. Wat de
schoolschoonmaaksters betreft, dat was do wens
van Ged. Staten.
De Voorzitter adviseert niet de titel t'e veran»

deren, daar plaatsing in een hogere klasso dan

WETEN IS KUNNEN
i.

Ge hebt misschien wel eens gehoord van dien
jongen, die 'Engels zou leren, maar ermee op»
hield, omdat hij het zo'n gekko taal vond. Aan
z'n vrinden vertelde hij: „Die malle Engelsen
schrijven stoel, ze spreken uit tafel en ze bc»
doelen kast."
Dat was nu wel héél erg overdreven, maar toch

zat er iets waars in, dat ook geldt voor onze taal,

n-1.: je schrijft een woord vaak anders, .dan je
het uitspreekt. Bij ons is dat verschil echter lang
niet zo groot en veelvuldig als in het 'Engels,

maar toch moesten ook bij ons die afwijkingen
worden vastgelegd in regels, opdat allo Hollan»
ders de Hollandse woorden op dezelfde manier
zullen schrijven. Die spelregels vormen te zamen
de spelling.

Hoe eenvoudiger en logischer nu die regels zijn,

hoe gemakkelijker ze te begrijpen, te onthouden
en ook too to passen zijn, en hoe beter dus die
spelling is. Daarom juist is de z.g. nieuwe spel»
ling beter dan de oude, ziet U, al zou het best
nóg wel wat eenvoudiger en logischer kunnen.
We houden het dus met de nieuwe spelling, dié
wel vrij spoedig algemeen zal worden, en die
ook reeds lang in de Zandvoortse Courant wordt
gevolgd, behalve nog in sommige advertenties af»

komstig van voorstanders der oude spelling.

Er zijn in onze taal gelukkig héél veel woorden.
die we net zo schrijven, als we ze uitspreken. In
deze laatste zin 'b.v. alle woorden behalve de
drie schuingedrukte. Deze drie kunnen in die
zin dan ook eigenlijk maar alleen fout geschre»
ven worden, n.1. aldus: gelukig, zoo, uitspreeken.
Want, nietwaar, men hoort in het eerste woordje
maar één k, en in het tweede hoort men een
lange oo en in het derde een lange ee, en toch
schrijft men kk, o en e.

Voor het zuiver schrijven komt het er 'dus

maar op aan, dat we van al de woorden, die fout
geschreven kunnen worden, leren hoe ze geschre»
ven moeten worden en waarom. Als dat weten
en begrijpen samengaat, is het heus niet moei»
lijk. En denk nu niet, dat ge dit voor elk van die
woorden een voor een moet leren! Ik zei immers
al, dat er regels zijn voor de spelling. Welna,
leer die regels goed begrijpen en oefen u* in de
toepassing ervan, wat werkelijk geen heksentoer
is. en ge zult u nooit meer behoeven te schamen
over al te domme fouten.

(
Nu we in deze eerste les het terrein zo'n beetje

verkend hebben, kunnen we dus de, volgende
week dadelijk aan de slag gaan.
Volledigheidshalve wil ik hier toch nog even

aan toevoegen, dat er ook woorden zijn, die je

nu eens zus en dan weer zo schrijft, móet schrij»

ven, terwijl je ze toch precies gelijk uitspreekt,
b.v. antwoord en antwoordf, antwoorden en ant»
•woordden.'Over deze tveranderlijke woorden,
werkwoorden heten ze, zullen we het echter
voorlopig niet hebben. Dat komt pas, als we met
het andere klaar zijn, ook al omdat die werk»
woorden een ietsje lastiger zijn. En trouwens de
fouten, dio *ge maakt in die d's en t's van de
werkwoorden, zijn ook geen spe/fouten maar taaU
fouten. Maar ook die mag een volwassen mens
niet maken en dus staan ook die op het program»
ma. Weest gerust!

MEESTER SECUUR. v

nodig zou zijn. De voorgestelde regeling is in
het G.O. behandeld. Wijziging kan later bespro»
ken worden.
Met een stem tegen wordt de toelage verleend

en wel met het oog op de goede zorg, die de heer
Koper aan de beplanting besteedt.

Maatschappelijk Hulpbetoon.
Herkozen worden de heren S. Slagveld, W. Paap

en L. J. Rinkel.

Strandweg.
De heren Keizer en Keur hadden een verzoek

ingediend, om een toeslag op de aannemingssom
voor het uitgevoerde werk aan de Strandweg.
De heer Koning zou nader onderzoek wensen.
"Wlefhouder Slegers meent, dat in deze kwestie

geen nieuwe gezichtspunten zijn gekomen.
De heer Molenaar wijst er op, dat het faillisse»

ment van den aannemer nog niet is geëindigd,
zodat een toeslag dus geen zin heeft.

De heer Vallo wijst op het principiële in deze
zaak en vraagt een uitspraak van de Raad.
De heer Suerink wijst er op, dat nooit garantie

aan onderaannemers verleend kan worden.
Op verzoek van den heer Molenaar zal deze

zaak in besloten vergadering verder behandeld
worden.

Bergplaats.
Volgens voorstel van B. en W. wordt een berg»

plaats te Bentveld verhuurd voor ƒ 52 per jaar.

Verlaging pacht.
•Daar de toiletten aan de Strandweg eerst 1" Au»

gustus in gebruik genomen konden worden,
wordt de pacht van ƒ 50 per jaar verminderd
met ƒ 25.

Werkverschaffing.
Met algemene stemmen wordt het voorstel van

B. en W. aangenomen, om werken aan de Vondel»
straat in werkverschaffing te doen uitvoeren. De
kosten bedragen ƒ 8650, waarvan ƒ 7500 aan ar»

beidsloon.
Deze werken geschieden met advies van den ge»

meentelijken adviseur.

Loonherziening.
Gedeputeerde Staten wensen verjaging in de

kosten van verlichting, verwarming eo. schoen»
houden van de scholen.

Ccd. Staten wensen een bezuiniging van rond
ƒ 2000.

Voor water geldt reeds een billijk tarief, voor
verwarming wijzen B. en W. op de stijging van
do prijzen der brandstoffen, verlaging van licht»

tarief is voorlopig niet te verwachten, zodat de
personeelsuitgaven het meest in aanmerking kwa»
men. Met de Commissie van Bijstand zijn B. en
W. van oordcel, dat de bezoldiging aan de hoge
kant is vergeleken bij andere gemeenten.
Voorgesteld wordt, de lonen van ƒ 750 voor

do schoolschoonmaaksters terug te brengen tot

ƒ.500, de stoker van ƒ 625 tot ƒ 510, de bewaar»
school van ƒ 450 tot ƒ 250 en het consultatie»
bureau van ƒ 300 op ƒ 150.

De Commissie voor G.O. kan zich met deze
cijfers verenigen, mits het geldt voor nieuw aan»
gesteld personeel. Voor thans zou deze Commis»
sio toepassing van het rapport Schouten wensen.
Voor kostwinners zou de korting ten hoogste
10°/o hedragen. Door het combineren van func»
ties zal een verlaging voor 1938 verkregen wor»



Jaarlijkse Opruiming
t.m. fi/laandag 'voor halve prijzen

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
Gedipl. Coupeur voor Dames» en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Ontvangen de nieuwe Collectie 1938,

Een keur»sortering.

Met blijdschap geven wij

U kennis van de geboor»
•te van onze dochter

LENY
A. J. M. KOOT.
G. ROOT-

WARMERDAM.
-Zandvoort, 24 Jan. 1938
Haltestraat 54.

'Gefroinvcf bij volmacht:

Ir. A. PAAP
en

C. DE KRUYTER
Velsen, 26 Jan. 1938.

ZANDVOORT.

Dpenbare Verkoping
op Woensdag 9 Febr.'38
des nam. 2 uur in café
Diemer te Zandvoort,
t.o.v. Notaris J. H-
Brommers te Beverwijk,
van:

ÏDRIE HERENHUIZEN
met tuin, op allergun:
stigste stand, a.d. Boute:
vard de Favauge nos.
17, 18 en 19 te Zand:
voort groot 699 m".

Voor alle doeleinden ge»
schikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.

Nadere inl. bij voorn,
notaris.

Voor bezichtiging sleu»

tel bij

MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

TE HUUR

:

Beneden Huis
Kostverlorenstraat 89b
bev. 3 gr. kamers, keu»
ken, kelder en W. O
Huurprijs ƒ 5.50 p.week
Te bevr.: Kostverloren»
straat 89a boven.

Zeer billijk te koop:

2 geheel nieuwe ARM»
STOEL'EN en 4 STOE»
LEN, notenhout, Queen
Annesstijl, echt jrund»
leren losse 'zittingen.

I BIJZETTAFEL', no»
tenhout, 17 TRAP»
ROEDEN, plat model,
met bussen.

Te bezichtigen: Mevr.
Bückmann,Zuiderstr.l2a

TE HUUR GEVRAAGD
Een vrij Huisje
op goede stand of BE»
NEDENHUIS voor ge»

huwd paar zonder kin»
deren. Br. met prijsop»

gave bur. v.d. blad on»
der no. 3101.

Huurverlaging
Vrije Beneden-

en Bovenhuizen
vanaf ƒ 18 per mnd,
gelegen omtrek station.

MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

GEVRAAGD

:

NET MEISJE
8.30—5 uur. Kostverlo»
renstraat 36. '

TE HUUR :

Grote Garage
Kostverlorenstraat.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3103.

TE KOOP AANGEB.:
HUISJE

Centrum dorp.
bev. 4 kamers, keuken
en schuurtje en kelder.
Prijs ƒ 2000, eigen grond
Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaöhs Drukkerij.
onder no. 3102.

TE HUUR:
Vrij

Ongem. Huisje
zitk. 2 sl.kamers en keu»
ken. Tc bevr. Ooster»
parkstraat 5.

ONDERWIJZER zoekt

Kamer met
Pension

Br. met voll. inlichtingen
onder no. 3104.
Gertenbachs Drukkerij
Zandvoortsche Courant.

TE HUUR. AAN DE SWALUESTRAAT 4 en 6

2 Winkelhuizen met Woning
geheel of afzonderlijk tegen billijke prijs. Te be«
vragen Warmoesstraat 17, Haarlem.

OPRUIMING
Een klein twee persoons Wagentje, gebruikt één
op 17, slechts ƒ 85; Radiotoèstel ƒ 10; Hereniij»
wiel met lamp, als nieuw, ƒ 14; Damesrijw. ƒ 15;

Motoren van ƒ 40;

MOTOR» EN RIJWIELHANDEL, StationspI-29

den van ƒ 678.

De heer Van Rijnberk noemt het een pijnlijk

besluit, 't Zijn steeds hogere eisen bij lagere lo»

nen. Hij meent echter, dat afwijzing van deze
voorstellen bij Ged. Staten nog verdere verlaging
ten gevolge zal hebben.
De heerMolenaar is het niet met' B. en W. eens,

dat de lonen aan de hoge 'kant £ijn. Weer worden
de laagste lonen door deze bezuiniging getroffen.
Hij gelooft, dat bij voorlichting geen korting ge»
vraagd zal worden.
'De heer Bolwidt wijt deze bezuiniging aan het

uniform tarief, dat bij de Regering geldt. Hij
weet, dat de Raad deze zaak niet zelf zou willen
voorstellen. In liet 'G.O. is deze regeling ook aan»
genomen, zodat geen belangen van personen ge»
schaad zullen worden.
Wethouder Van der Moolen vestigt er de aan»

dacht op, dat! do cijfers van het G.O. nog lager
waren dan thans door B. en W. voorgesteld. De
werkzaamheden izullen er niet door geschaad
worden.
Met algemene stemmen wordt het voorstel van

B. en W. aangenomen.

Regeling met Bloemendaal.
Met algemene stemmen wordt besloten met

Bloemendaal een regeling aan te gaan inzake toe»

lating van leerlingen op de openbare lagere
school. De meerdere kosten .zullen eventueel
door do Gemeente bijbetaald worden.

Zuiderbad.
De 'Commissie van Bijstand acht de exploitatie

•van het Zuiderbad gedrukt door de hoge afschrij»

vingskosten. Een percentage van 3 acht zij ver»
antwoord, voor installatie en materiaal wordt een
percentage van 10 tot 33V3 voorgesteld. De ver»
mindering zal ƒ 1000 bedragen.
Met algemene stemmen wordt tot deze verla»

ging besloten.

Strandverpachting.
Daar voor twee van de vijf pachtjaren een rege»

ling was aangenomen door de Raad, moef deze
voor de resterendo drie jaren thans nog worden
vastgesteld.

B. en W. wijzen er op, dat het- bonnenstelsel
'goed heeft voldaan.

B. en W. vragen meer vrije regeling bij de
strandverpachting. De pachtprijs van het Noor»
derstrand 'zal teruggebracht worden tot ƒ 10 per
strekkende meter.

IHct aanleggen van terrassen zal beperkt wor»
den. omdat het strandbedrijf ook daartoe bc»
perkt zal blijven. Van verlaging van do stoelen»
huur wordt afgezien na de bezwaren, door de
Sfrandpachtersvereniging daartegen ingebracht.
Voor kampeertenten en verhuur zal een uni»

formtarief fielden.
• De heer Koning, vraagt, hen, die reeds terras
hebben, niet te duperen.
De Voorzitter 'verzekert alleen het oog te heb»

ben op abnormale toename.

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 29 Jan. tot en met Maandag
31 Jan. — 8 uur. Drie dagen!! 3 Opvoeringen van
een groot' schlagerprogramma.

Renate Muller in het machtige filmwerk:

ESCAPADE
Een film van spionnago en contra»spionnage, spe»
lend in het Parijs en St. Petersburg van vóór de
oorlog.

Een trein raast van Parijs naar Petersburg ... en
van Petersburg naar Parijs Doch vóór Helene
Lubowska, een Poolse spionne, die twee levens»
gevaarlijko opdrachten in Petersburg moet uit»

voeren, naar (Parijs teruggaat, hebben zij en de
mensen, dio er moedwillig of zijdelings bij bc»
trokken zijn, zoveel opwindende avonturen be»
leefd, dat U na afloop zal zeggen: „Dat moeien
mijn kennissen ook zien!"

Sensatie! Romantiek! Tempo!

Als tweede hoofdflim:

ARME RIJ KEN
met Adèle Sandrock, Victor de Kowa en Hein:
rich George. — Een heerlijk amusant filmwerk,
waarbij de lachsalvo's niet van de lucht zijn.

Do Telegraaf schrijft Alles is zo kostelijk

op do celluloid»band vastgelegd, dat de film van
begin tot eind blijft boeien. . . . De film is behalve
aan humor, rijk aan spanning.

Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.
Toegang boven 14 jaar.

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-M A T I N E E !

Opvoering van de nieuwste film van Rin:Tin:Tin
in

DE GEVREESDE SPEURDER
Een spannende film vol boeiende handelingen met
de wonderhond Rin»Tin»Tin. Verder groot bij»

programma, o.a. Popey de Zeeman, Betty Boop,
e-a. — Entree 15 en 25 et, alles inbegrepen.

Attentie I Woensdag 2 en Donderdag 3 Febr. 8 uur
TWEE POPULAIRE VOORSTELLINGEN!!!

Opvoering van het grote wetenschappelijke film»

werk:

DE HYGIëiUE VAN HET HUWELIJK
Een pleidooi van een onderzoek vóór het huwe»
lijk.

Groninger Dagblad schrijft: een bijzondere
film Zij is gemaakt met medewerking van

N professoren der Weense Universiteit en toont
op zeer begrijpelijke wijze wat naar veler inzicht
iedereen van het huwelijk dient te weten.
De film is vol ernstige waarschuwingen en be»

oogt de hoogheid van het huwelijk te bevorderen

In ons voorprogramma JUFFERTJE BLAUW»
BAARD met Shirley Temple en Adolphe Menjou
Deze film is nog niet in Zandvoort vertoond.

Toegang alleen voor volwassenen. Entree 30 en
55 cent, alles inbegrepen. Plaatskaarten zijn

reeds heden verkrijgbaar in sigarenmagazijn van
J. Water, Stationsplein.
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Dans-Instituut J. STOL Jr. |

Zondagavond
GROTE S

ATTRACTIE-AV0ND1
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BABY-KLEDING
NAAR

„DE W0L6AAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes
en Wollen doeken

Prachtluiers, vanaf . . 13 et

Baby»hemdjes en Flanellen 14
Truitjos 22 et

Gummibroekjes . . 16 et
Lakens en Sloopjes . . 49 et

Allo soorten Babyswol met
gratis Breipatronen.

BRONKHORST
heeft een MOOIE COLLECTIE- '

SCHOENEN
tegen de MEEST CONCURRERENDE PRIJZEN
Zie onze etalage Zie onze etalage

BRONKHORST, Haltestraat 21 op 't hoekje

LUXE BROOD- en BANKETBAKKERIJ

KUNEMAN
Haltestraat 33 - Telef. 26

Deze week als Reclame:

NOUGATGALETTES
van 50 et voor 30 et per half pond

Als extra Reclame:

4 ROOMHOORNS voor 25 cent

Deze alleen Zaterdag en Zondag

VAKKLEDING, WITTE JASSEN, WITTE
BROEKEN. BLAUWE BROEKEN, STOFJAS»
SEN, FLANELLEN BROEKEN, ENGELS LE»
REN BROEKEN, KAPSTERSJASSEN (nieuwste
model). Ook bij inlevering crisisbonnen.

Fa*v-Hensen, Gr. Krocht 23

GLAS- en VERFHANDEL
A.Kromhout,Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Va kg,

klaar voor het' gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p* liter T\ et

Reeds 18 jr Uw leverancier

voor Zuurwaren
LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEK'ELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .

.

10 et

1 LITRBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES EICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

Behangselpapïei*
uit voorraad vanaf '10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROOTE KROCHT.

De heer Molenaar wijst er op, dat de Raad be»
sloten heeft tot sanering op voorstel van den heer
Elffers.

Ook de heer Elffers ziet in exploitatie, zoals
tot nu toe, het enige middel tot goede ordening,
wat aan de pachters ten goede zal komen.
De heer Van Rijnberk wijst er op, dat het dag»

kamperen 'geen schade mag lijden.

De Voorzitter zegt, dat de voorstellen geen
nieuwe regelingen bevatten, 't Is alleen een uit»

voeren van wat de Raad -wenste. Bij wijziging zul»

len de voorstellen zeker" eerst in de Raad komen.
Met algemene stemmen worden do voorstellen

van B. en W. aangenomen.

Watertoren.
iMet algemene stemmen wordt besloten de was

tertoren als uitzichttoren to verpachten aan den
heer Berck»BeeIenkamp voor ƒ 1S0 per jaar.

Gevraagd waren drie optiejaren.

Waterleiding.
Aan den eigenaar van Koekoeksduin wordt een

in zijn grond liggende leiding overgedaan voor
ƒ 800.

Loodgieters.
Do plaatselijke loodgietersvereniging had be»

zwaar tegen de activiteit, welke ontwikkeld wordt
door de acquisitie ten behoeve van het gasbedrijf.

B. en W. menen, dat volgens genomen raads»
besluit voldoende rekening wordt gehouden met
de belangen van loodgieters en gasfitters.

'Do Com. van Advies adviseert het adres voor
kennisgeving aan te nemen.
De heer Vallo is het daar niet mee eens. Hij

vindt: het advies eenzijdig en ziet er concurrentie
in met steun van de autoriteiten. Ook heeft hij

bezwaar tegen het afbetalingssysteem van de
Gemeente Hij vraagt een andere regeling.
'De heer Molenaar heeft ook bezwaar tegen het

afbet'alingssysteem. De mensen geraken er door
in moeilijkheden. 'Hij wenst hierin alleen 't vrije

bedrijf.

De heer Joustra verwacht meer van nader over»
leg tussen belanghebbenden.
Wethouder Slegers wijst er op, dat de Ioodgie»

ters zelf het meeste werk doen, en gelooft, dat
bespreking wel resultaat zal geven.
De Voorzitter raadt niet aan, het gehele be»

drijf op te heffen. Elk gasbedrijf heeft zo'n rege»

lins, dus 't is niets nieuws. Bij een onderhoud
kunnen belanghebbenden zeker overtuigd wor»
den, daar reeds nu installateurs tevreden zijn met
de getroffen regeling.

Tot nadero bespreking wordt besloten.

Uitbreidintisplan.

De behandeling van het nieuwe uitbreidings»

r>lan van do Gemeento wordt drie maanden ver»

daaad. daar de Commissie van Bijstand nog niet

aereed eekomen is met het onderzoek van de
tegen het nlan inaekomen bezwaren.

Gemeentevroedvrouw.
Daar aan do aemeentevroedvrouw een garantie

inkomen was toegezegd van ƒ 1560 per' jaar, is

haar ./' 200 uitbetaald. Voor 1938 stellen B. en
W. een geliiko garantio voor.
Do heer Molenaar wijst op de korting, daar»

straks toegepast. Ook zijn hier verdiensten uit

het particuliero bedrijf. Hij acht ƒ 70 voldoende.
Wethouder Slegers acht! de garantie niet over»

bodig. Een loon van ƒ 30 is niet overdreven
hoog.
De heer Van Rijnberk wijst op het grote belang

van goede hulp. Goed werk moet goed betaald
worden en men heeft voldoende ervaring vroe»

eer ongedaan.
Meü do stem van heer .Molenaar tegen wordt

het voorstel van B. en W. aangenomen.

Daarna gaat do vergadering over in besloten
zitting.

*) 't Is te hopen, dat de bladen, welke die
rede wèl opnemen in de „voorgeschreven" spel»
ling, de vier zonden tegen do oudo spelling er
eerst uithalen, anders staat ie nóg niet helemaal
in dio moeilijke, oude spelling. Corrector.

ZUIVELKOOKDEMONSTRATIE.
Op Maandag 31 Jan. wordt in Monopolo van

2.30—5 uur en van 7.30—10 uur een zuivelkook»
demonstratie georganiseerd door de Kern Noord»
Holland van het Zuivelbureau te 's Gravenhagc.
Voorts 'zullen enkele propaganda»films worden
vertoond.
Verder bestaan er plannen meerdere zuivel»

kookcursussen te daten volgen, welke gegeven
worden op nader te bepalen dagen in de demon»
stratiezaal van het Gemeentelijk Gasbedrijf.
Men zie ook nog een ander bericht ter zake.

WERKLOOSHEID.
'Deze week stonden bij de gemeentelijke ar»

beidsbemiddeling ingeschreven 544 werklozen, als
volst verdeeld: 391 hoofden van een gezin, 14
kostwinners, 9 kostgangers en 130 inwonende ge»
zinsleden.

GEMEENTE BADHUIS.
In de week van 17 tot en met 22 Januari wer»

den 30 Kuipbaden en 312 Douchebaden genomen

GESLAAGD.
Mej. J. E. Scheuerman, Zandvoortselaan 149,

slaagde i.1. Maandag voor het examen ziekenver»
pleging»diploma A in de Maria»Stichting te Haar»
lem.

RECTIFICATIE.
De vorige week vermeldden we in een artikel»

tio over de Oran'esflat. dat hotel d'Orange ge»
meentebezit was. Do lezers zullen vermoedelijk
wel begreDen hebben, dat bedoeld was: géén ge»
meentebezit.

INSTITUUT v. A'RBEIDERSONTWIKKELING
Maandag 31 Januari zal voor de afd. Zandvoort
spreken in het gebouw Zomerlust de heer J. van
Bockhoven over 't onderwerp: „De socialistische
idee". In grote lijnen wordt hierin de ontwikke»
ling van de socialistische beweging uit verzet en
drang naar gerechtigheid uiteengezet, terwijl

daarbij lichtbeelden zullen worden vertoond.
Iedereen is hier welkom. Verder organiseert het
Instituut' een cursus, waarin een boekje ,,Dc
Nieuwo Staat" behandeld zal worden. Men kan
zich hiervoor als deelnemer opgeven.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 29 Jan. .

.

Zondag 30 Jan. ...

Maandag 31 Jan.
Dinsdag 1 Febr. .

Woensdag 2 Febr.
Donderdag 3 Febr.
Vrijdag 4 Febr. .

.

Zaterdag 5 Febr.. .

Zondag 6 Febr. .'.

,

. 1.52

2.56

3.15

3,52

4.24
4.56

5.30

6.06

6.4S

n.m.

2.0S

2.4S

3.36

3.58

4.32
5-05

5.44
6.24

7.03

v.m. n.m.

9.45 10.04
10.52 10.44
11.11 11.33

11..4S 11.55
12.20

12.52

1.2S

2.02
2.44

12.2S
1.01

1.40

2.20

Doet Uur Inkopen
te Zandvoort



W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

COJVLMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Bestrijding Jeugdwerkloosheid.

Na enige maanden met alle kracht voor onzc.
Zandvoortse meisjes te hebben geijverd, om haar
aan te sporen tot deelname aan de dienstboden*
cursussen, willen we thans even een afwachtende
houding aannemen, teneinde de belanghebbenden
jn de gelegenheid te stellen de zaken rustig te
overwegen, en daarvan de resultaten afwachten.
Het is misschien overbodig, maar het kan geen

kwaad, er nogmaals op te wijzen, dat men alle

Zaterdagmiddagen tussen 3 en 4 uur inlichtingen
kan verkrijgen in het gebouw Grote Krocht 10
en ten allen tijde bij den secretaris en de overige
commissieleden.
Rusten wil de Commissie echter niet. Integcn»

deel, nu zullen we met de hulp van de gemeentes
raad trachten een werkobject te scheppen voor
de jongens, ongeveer op dezelfde leest geschoeid
als het clublokaal bij het Zandvoortterrein.
'Om echter te weten, hoeveel jongens hieraan,

zouden willen deelnemen, verzoeken wij hun, ook
degenen, die reeds staan ingeschreven, zich even
te willen opgeven bij de Commissie jn gebouw
Grote Krocht 10 of bij den secretaris H. J. Ko<
ning, Haltestraat 62.

De Commissie.
Zandvoort, 27 Januari 1938.

H* HL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer*,
schilder*, behang» en witwerk.

J. W, Rupprecht, Dr. Metzgerstr. 60

GEZOND EN SMAKELIJK ETEN.

'

Op Maandag 31 Januari a-s. zal er voor de Zand»
voortse Huisvrouwen een interessante gebeurte*
nis plaats vinden.
Dan worden n.1. door de Noord»Hollandso Kern
van het Zuivelbureau in gebouw „Monopole" 'n

paar demonstraties gehouden, waarin de dames
wordt getoond, hoe met de zeer eenvoudige en-
overbekende voedingsmiddelen, welke onze zui*

velproducten zijn, gerechten en maaltijden kun*
Tien worden bereid van ongekende voedingswaar*
de en ongekende delicatesse.

"Wij vertrouwen dan ook, dat de demonstraties
zowel 's middags als 's avonds een volle zaal zul*

len trekken, waartoe de geboden gelegenheid om
de gedemonsteerde gerechten te proeven, het
gratis keurig uitgevoerde receptenboekje en de
vrije entree voor zover er plaatsen beschikbaar
zijn, zeker in niet geringe mate zullen bijdragen.
U hebt toch de huis aan huis verspreide uitno*

diging nauwkeurig gelezen en de antwoordbrief*
kaart (die zonder postzegel in de bus kan worden
gedaan) reeds verzonden?

COMITÉ „VROUWENHULP"
Graag ontvingen wij een kinderstoel voor een

gezin, dat gebrek heeft aan dit meubelstuk.
Even een berichtje aan Mevr. 'Oostendorp.

Westerparkstraat 17, en 'het gevraagde wordt
gaarne even afgehaald,

INGEZONDEN.

Geachte Redactie, Misschien is het volgende
iets voor den Redacteur van het belastinghoekje!
Voor inwonende kinderen vindt voor de ouders

belastingaftrek plaats, welke ophoudt, wanneer
de kinderen volwassen zijn, ook wanneer deze
geen werk en geen inkomsten genieten! Wel kos*
ten ze de ouders dan belangrijk meer. Waarom
die belastingaftrek niet voortgezet — en wel in

•toenemende mate zoals billijk zou zijn — bij het
Proter worden der kinderen, die geen werk vin*

den? Aan veronderstellingen hebben we niets.

Hoogachtend, B.

'jpf'-A y"

DAT IS PRACTISCH!
Zindelijk en prettig, die nieuwe Talens-
flesch met het handige vulreservoirtje in
den hals! Nooit meer inktvingers! De
houder steunt rustig op den glazen rand.
U doopt de gouden pen heelemaal onder,
zonder de kostbare punten te stooten en
Uw handen blijven schoon! In ieder huis
en kantoor nu de Talens „Elite"-flacon.
Slechts 60 cenr

£ Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan ! T

Twee vliegen in één klap
Evenals, voorheen geven wij alleen
Zaterdag bij aankoop van 60 et vlees

1 pond prima prima Gesmolten Vet voor ... 35 et t
en dan bovendien voor iederen koper

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et t
Daar kan niemand tegen op, dus allen naar de

| „DE CONCURRENT" f
tdie boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft ! ! I X
^ Haltestraat 5 —* Telefoon 494

Geen fooien !

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Het eerste
Taxibedrijf In

Nederland
der

Stroomlijn-
Peugeots I

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien,.!

AANGEKOCHT
gedeeltelijke inboedel, waaronder vele luxe
artikelen, Koperwerken. Tevens 2 mooie
Halbanken, gebeeldhouwd OJH. iHalkast,

Compleet Engels Ameublement, wit Iaquc
Slaapkamer Ameublement, Eiken Cylinder
Bureau en vele andere Meubelen.

Wij verwachten binnen enkele weken nog
een paar mooie grote inboedels.

Het adres voor U is en blijft:

N.V* S* Waterdrinker
Groote Krocht 20 - Tel. 464

Heeft U iets te koop!!
Overal te ontbieden.

Wie had dat ooit gedacht
Dat zo lang zou moeten worden gewacht,
Voor het heug'lijk nieuws waar zou zijn.

Bestel -daarom daag'lijks

GROENTE EN FRUIT, heerlijk fijn,

Dan zal voor U elke dag een heug'lijk feit zijn.

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 3 - Telefoon 449

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—1130 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.

Zaterdag n.m. -2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen

N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in*
zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie l ! I

MAKELAAE
W. P A AP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 466
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of t'e Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het hutirsinnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

mmmwmmmmmwmmwwmm
EEN GENOT

staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Wij concurreren niet, maar schennen met kwali*
teit.

VETTE KAAS, per pond vanaf . . . . 39 et

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et
Fijne gekookte Worst, per pond 55 et
Smeerworst, per ons 14 et
Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Ploekworst

Kalfsboterhamworst
fJZVn

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
Een ieder roept over de buitengewone kwaliteit

SALANO KOFFIE van de Koffie Hag Mij.
Neemt U ook eens een proef, U zult verbaasd
staan! Per half pond 30 et

Tevens alle soorten VERKADE BISCUITS,
waaronder:

PARUSE WAFELS, per ons f 0.20

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

J. BOOGAARD Jr.

Makelaar en Taxateur
Zancivoortschel. 126 - Haarlemmerstr. 43

ZANDVOORT
belast zich met:

het verhuren en verkoopen van Huizen en
Bouwterreinen;

't sluiten van verzekeringen op elk gebied;

het innen van huren te Zandvoort,
Haarlem en omstreken en Amsterdam

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASUS
door G. TH. Rotman Nadruk verboden

Schóón in dubbelen zin: ontwerp Copier, Leerdam

Verkrijgbaar :

Boekhandel W* J* Lorenz
HALTESTRAAT 15 - TELEFOON 54

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret"*

of Tabak is Sigarenmagazijn

JDE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Groote Krocht 25 C. J. BAKKER

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
'.Hiermede bericht het bestuur, dat deelgenomen'
zal worden aan een dagconcours in Rotterdam op.
Donderdag 26 Mei a.s. in de Ie afdeling. Op dit
concours zal worden deelgenomen door de Mond=
accordeons en accordeonafdeling en tevens wordt
deelaenomen aan een marswedstrijd. Leden en-
supporters kunnen zich opgeven bij het bestuur.
Hiervoor is een spaarkas opgericht, waardoor'
ieder in de gelegenheid wordt gesteld op een;
gemakkelijke manier deel to nemen aan dit con*
cours. Nadere mededelingen volgen nog.

De prijs welke behaald is in Rotterdam op 6 •

November 1937 1.1. is te bezichtigen in de etalage
van Gertenbachs Drukkerij.

ZANDVOORTSE HANDELSVERENIGING-
Vanwege de te verwachten blijde gebeurtenis

in het Prinselijke gezin met de daaraan verbon»
den feestelijkheden, is het bestuur genoodzaakt
de algemene vergadering van a.s. Donderdag uit

te stellen tot Donderdag 10 Februari a.s.

Het ligt in de bedoeling op die datum de Jaar-
lijkse algemene vergadering te houden, waarvoor
de leden de agenda te zijner tijd nog krijgen toes-

gezonden.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 21 tot en met 27 Januari 1938.
Geboren: Bastiaantje, dochter van P. 'Keizer'

en E. Madocsai, v. Ostadestra'at' 20; Helena Mar»
garetha Johan, dochter van A. M. J. Koot en G..
M. "Warmerdam, Haltestraat 54.

Gevestigde personen:
3. Boonstra, van den Haag, Nic. Beetsstraat 22.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging;
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105.

—

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 30 Jan. 10 uur: Ds. A. K. Straatsma,
den Haag.
nam. 6.30 uur; Ds. J. C. Aalders, Haarlem.

Jeugddienst: „Leven met God".

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 30 Jan. 10 en 5 uur: Ds. P. van der Vloed

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emmawej.

Zondag 30 Januari 10 en 5 uur:
Cand. F. Pijlman Jr. van Amsterdam

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 30 Januari n.m. 7 uur: Ds. J. Kalma-
Zondagsschool 12—1 uur.

Maandag 31 Jan. n.m. 8 uur ..Vrouwenavond".
Spreekster : Mevr. de Boone—Swartwolt.

Ned. Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de 'heer M. C. Draijer.

Rooms Katholieke Kerk.
Heden, Zondag 30 Januari, de H. H. Misse»

om 7 uur — 8.30 en 10 uur de Hoogmis; collecte

voor onze arme parochiekerk; om 12 uur voor»
bereiding voor de plechtige geloofsbelijdenis; om
7 uur Mariaslof met rozenhoedje.
Dinsdag geen Lof; om 8 uur congregatie voor

de meisjes. Na de congregatie worden de zelatri*

een van het Kruimeltjesfonds verwaent in het'

Patronaat voor ihet afdragen van de ingezamelde
gelden. i,

Woensdag. Feest van MariasLichtmis; om 7.30 u.

gezongen H. Mas; vóór do 'H. Mis de wijding en
uitdeling der kaarsen, 't Is een vroom en aanbes
velingswaardig gebruik deze gewijde kaarsen mee
naar huis te nemen om ze bij ziekte en andere
moeilijke levensomstandigheden te laten branden
's Avonds om 7 uur Maria»Lof met rozenhoedje.
Donderdag; Feest van den H. Blasius, Patroon

tegen keelziekte; de Blasiuszegen zal gegeven
worden na de H.H. Missen en van 12—12.30 uur;

om 10 uur Veni Creator en plechtige huwelijks*
mis; die avond geen Lof; van <5—8 uur gelegen»

iheid om te biechten en om 8 uur congregatie
voor -de dames.

Vrijdag, 1ste Vrijdag van de maand, toegewijd
aan de bijzondere verering van het Goddl. Hart;
om 7.30 uur gezongen H. Mis met algemene H.
Communie voor de kinderen; om 7 uur Lof en
litanie ter ere van het goddl. Hart.

Zaterdag, Feest van de H. Agatha, Patrones
van onze parochie; van 5—9 uur gelegenheid om
te biechten.
Zondag 6 Februari, Plechtige viering van ons

Patroonsfeest; Algemene H. Communie voor de
Meisjescongregatie;ook de andere gelovigen wor*
den verzocht om op die mooie Feestdag de
H. Communie te ontvangen en tot de H. Agatha
te bidden; 'om 10 uur de Plechtige (Hoogmis en
's avonds om 7 uur Plechtig Lof ter ere van de
H. Agatha met feestpredikatie van den Z. E.

Pater Fr. Zantyoort.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 29 Jan. Einde v.d. Sabbath 5.27 uur.

Vrijdag 4 Febr. Aanvang Sabbath 4.30 uur.

Zaterdag 5 Febr. Einde Sabbath 5-39 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8V2 uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middaggebed te half twee.

7. Gelukkig kreeg Piet van z'n ouders per*

missie om z'n vriendje to vergezellen, en meneer
Van Emmen liet voor zich en de twee jongens
echte vllegenierscostuums makjen- De Pegasus
werd met twee dikke pakken' levensmiddelen en
andero nuttige zaken beladen; toen kwam het

ogenblik van vertrek en roerend afscheid.

„Van Emmen", zei Piets vader, „beloof me,
dat je over mijn kind zult: waken!"

8. „Alsof 't mijn eigen kind wasl" antwoord*
de meneer Van Emmen. En daar ging de Pegasus
de hoogte in, zwevend boven het dorp. De ges

hele bevolking stond buiten, om bij het grootse

schouwspel tegenwoordig te zijn. Piet en Hans
slaakten kreten van verbazing. Ze waren vroeger

wel eens op de kerktoren geklommen, maar nu
•waren zij veel hoger en scheen alles zo klein, zo

klein!

Voor Belastingzaken en Boekhouding naarr

J. DE MAAR
OUD * BELASTING - AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 3$

Telefoon 411.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort
wmmmmmÊmÊa^BsmmammÊaÊKmmmtmmR
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ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 3.

—

Buiten Zandvoort, per jaar , 3.60

Afzonderlijke nummers , 0.10

GIRO No. 9446

Uitgaye (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Ö

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Dwaling verlaat ons nooit, —
Toch trekt een hogere behoefte

Steeds de streefzame geest

Zachtkens naar Waarheid toe.

GOETHE.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Crematiespolemiek-

Ten besluite wil ik op Jg's verzoek in het vorige

nr gedaan, om mijn mening over crematie en de
wettelijke toelating daarvan te mogen vernemen,
hef volgende opmerken.
Daar bredere argumentatie toch weer polemiek

zou worden tegen opmerkingen door Jg in zijn

stukjes over crematie gemaakt en dit niet in mijn
bedoeling lag en ligt, volsta ik met de medede»
ling, dat volgens mijn mening men zich moet aan»

sluiten bij een bestaand gebruik, tenzij het bete*

re van een ander gebruik bewezen is. Dit laatste

ds bij crematie niet het geval. Hygiënisch is het
volstrekt niet noodzakelijk. Kan dit een enkele
keer wel noodzakelijk zijn, dan kent en erkent de
bijbel de mogelijkheid van verbranding. Maar
overigens is er geen enkele reden, waarom een
heidense gewoonte de joodse en christelijke ma»
nier van begraven zou moeten vervangen. (Het

verteren der lichamen late men aan God over,

Die den mens uit het stof der AARDE heeft gc=

maakt.
Hoe do overheid daartegenover heeft te staan,

ligt niet in mijn competentie om uit te maken. In

hoeverre dus wettelijke toelating noodzakelijk is

b.v. in gevallen van gewetensbezwaren tegen be»

grafenis zal te zijner tijd door deskundigen onder
de ogen moeten worden gezien.

Met dank voor de opname, Uw dw:

N. A. WAANING.
Antwoord-

, Uit erkentelijkheid voor het wel willen vol»

doen aan mijn verzoek, .zal ik Uw wens, om niet

in een polemiek hierover te geraken, eerbiedigen
en dus elke 'bestrijding van Üw standpunt achter
wege laten.

Alleen moet ik even deze rectificerende op»
raerking maken, dat het niet gaat om gewe»
tensbezwaren inzake de begrafeniswet, 'doch om
een eenvoudig democratisch recht, nJ. de -gelijk»

waardigheid voor de wet van crematie en begra»
fenïs.

- Jg-

t Democratie. 111.

Terwijl ik mijn tweede brief omtrent de Bel»

lamy»leer zat te schrijven, trof mij het volgen»
de artikeltje in de Telegraaf van 25 Jan. j.1.

Rapport over de crisis. Bij de uitgeverij J.

"Vlieger te Amsterdam is in opdracht van de
'Nieuw Economisch^ Groep verschenen een
vertaling van een rapport van de crisiscom»
missie der Kamer van Koophandel te Sout»
hampton. De Int. Ver. Bellamy en de Nieuw
Economische Groep hebben dit rapport aan
de leden van het kabinet en van de Staten»

'Generaal toegezonden.

Het lijkt: mij practisch en doelmatig in deze
brief eens na te gaan ,hoe eigenlijk nog levende
en ongetwijfeld practisch denkende mensen zich
uitspreken over de oorzaken der z.g. crisis, temeer
daar het feit bestaan blijft, dat U mij altijd

voor de voeten kunt gooien, nu ja die goeie Ed»
ward Bellamy is al een 50 jaren dood ,hij zal

het wel goed gemeend hebben, maar hij was op
slot van rekening volgens mijn inzicht toch maar
een economische fantast; ik leef in het heden en
neem maar niet zo voetstoots aan, dat juist die

mijnheer Bellamy gelijk heeft in zijn diagnose.
'We zullen daarom ditmaal te biecht gaan bij

de practische en nuchter denkende zakenmensen,
welke het bedoelde rapport hebben samengesteld
en waaruit U de juiste zienswijze van Edward
Bellamy zelf zult kunnen vaststellen. Uit de
aard der zaak kunnen wij ook hier slechts be»

knopt weergeven en zullen zoveel als doenlijk is,

slechts in hef kort weergeven, wat duidelijk naar
voren brengt, dat de schuld van onze ellende al»

leen is te vinden in het „bestaande economische
systeem" hetwelk niet meer deugt.
Wij citeren: Het commerciële mechanisme nam

geweldige afmetingen aan. Bevolkingen groeiden
snel. Zodoende kwam het, daf de mens geduren»
de een betrekkelijk kort tijdsverloop een geheel

nieuw ontwikkelingsproces schiep. Dat het eco»
nomischc stelsel zich niet aangepast had aan dit

nieuwe proces was zelfs vóór de oorlog reeds dui»

delijk waarneembaar.
Wij bevinden ons nu tegenover een stand van

zaken geplaatst, waarbij aan de ene kant een
werkelijk surplus bestaat, in de vorm van voed»
sel, kleding, bouwmaterialen, transportfaciliteiten

en andere noodzakelijke en luxe dingen, benevens
een potentieel surplus, getuige de millioenen
werklozen; terwijl anderzijds millioenen mensen
armoede lijden en behoefte hebben aan juist die

dingen, welke in een enorme overvloed voorhan»
den zijn of welke uit hoofde van het potentieel
surplus aan arbeidskrachten en productiemidde»
len op korte termijn leverbaar zijn. Om deze
paradox nog sterker te maken, schijnt juist het
voorhanden zijn van die overvloed de oorzaak te

zijn van deze grote armoede. Een handelsdcpres»
sie, welke optreedt wanneer er van alles over»
vloed is en de transportgclegenheid uitstekend is,

moet samengaan met een behoefte aan kopers en
hef blijkt ook, dat, waar elk land te weinig ko»
pers binnen zijn eigen grenzen vindt, men tcver»

gcefs uitziet <naar buitenlandse markten, waar
men zich van de andere onverkoopbare produc»
ten kan ontdoen.
Een andere paradox openbaart zich aan ons

door 't feit, dat elk land poogt zijn' positie Ie»

versterken door zich te ontdoen van 'werkelijke

rijkdommen, terwijl het tegelijkertijd tracht te

vermijden werkelijke rijkdom ervoor in de plaats

te ontvangen, en wij kunnen niet nalaten te wij»

zen op het abnormale verschijnsel van opzette»
lijke vernietiging in hef groot van graan, koffie,

vlees en andere, voedingsmiddelen, terwijl een
overvloed van vervoersfaciliteiten beschikbaar is

om deze levensbehoeften te brengen naar de wo»
nïngen der hongerigen.
De autoriteiten van beroep, ter zake van deze

vraagstukken, hebben vele tegengestelde menin»
gen geuit en zij hebben zulke tegenstrijdige ad»
viezen gegeven, dat de beste hoop op succes in»

derdaad schijnt te liggen in een eerlijk onder»
zoek der feiten door mensen, die zich niet uit»

geven voor deskundigen en die derhalve zonder
vooroordeel zijn. (Aannemen heren beroeps»eco»
nomen II — R.)
De omstandigheden, waarin de wereld op het

ogenblik verkeert, vormen een uitdaging aan het
Staatsmansbeleid over de gehele wereld, een uit»

daging, welko do staatslieden voor zichzelf moe»
ten aanvaarden. Het is onmogelijk om de verant»
woordelijkheid af te schuiven op de deskundigen,
die zo grondig met elkander van mening verschil»

len omtrent do diagnose, zowel als omtrent het
geschikte geneesmiddel voor 's werelds econo»
mischo ziekte.

Hef doel van een economisch stelsel is om
goederen en diensten voort te brengen, naarmate
deze verlangd worden, wanneer deze verlangd
worden en waar deze verlangd worden
door do leden ener gemeenschap. Tot het bereis

ken van dit doel dienen de bronnen ener ge»
meenschap gemobiliseerd en de productie georga»
niseerd te worden op een wijze, welke het meest
dienstig blijkt aan de meerderheid der individu»
en.

Wij zouden verwachten, dat elk geldstelsel ge»
baseerd is op het vermogen van de gemeenschap
zichzelf te voorzien van goederen en diensten,
dat wil zeggen op het crediet bestaande in en on»
afscheidelijk verbonden aan de gemeenschap.Op»
dat het goed zal functionneren, moet de hoeveel»
heid geld altijd voldoende zijn om de gemeen»
schap te voorzien van koopkracht om toegang te

krijgen tot de beschikbare goederen en diensten.
Daarom zouden wij verwachten, dat het geld»

stelsel elke toename van de welstand der ge»
meenschap tengevolge van het vermogen meer
voor haar gebruik voort te brengen, zal weerspie»
gelen.

Grondoorzaken van de economische crisis.

- 1.- Een -in —toenemende -mat'o groter .wordend'
verschil tussen de koopkracht, die in een gemeen»
schap gedistribueerd wordt, en de prijzen van ha»

re producten. Dit spruit voort uit het feit, dat de
productiekosten noodzakelijk de minimumprijs
moeten vormen en dat bij de prijzen inbegrepen
moeten zijn bepaalde kapitaalkosten, die de ge»
meenschap niet kan vereffenen, omdat de daar»
mede overeenkomende koopkracht niet in haar
bezit is. Dit is het fundamentele en inhaerente
gebrek, dat in onze analyse aangetoond wordt.
(Hef bestaande winstsysteem. R.)

2. De productie wordt beperkt door de hoe»
veelheid geld, welke voor het productiestelsel
beschikbaar is in de vorm van financieel crediet.

Daar het doel van het economisch stelsel is het
verschaffen van goederen' en diensten, zoals.wan»
neer en waar deze verlangd worden, is het om
logisch, dat de hoeveelheid geld de productie zou
regelen; het ligt voor de hand, dat de productie
de geldvoorziening moet beheersen.

3. Naar aanleiding hiervan wil het ons voor»
komen, dat het financieel crediet beperkt wordt,
omdat er tegenwoordig in geld gehandeld wordt,
alsof het een handelsartikel was, en door 't geld
schaars te houden wordt zijn waarde als handels»
artikel verhoogd. Om deze Teden blijkt het onge»
wenst, dat de financiële politiek beheerst wordt
door een particulier monopolie, welks belangen
niet tevens de belangen zijn van de gemeenschap
in haar geheel. (De Nederlandse Bank is een par»
ticuliere instelling. R.)

'4. Met de vooruitgang van technische kennis
wordt de menselijke arbeid in toenemende mate
verdrongen door mechanisatie en verbeterde
werkwijze. Dit is een algemeen voorkomend ver»

schijnsel bij alle klassen van werkers op alle ge»

bieden van economische activiteit. Het resultaat

zou dienen te zijn een snelle toename van de al»

gemene welstand der gemeenschap, terwijl in

werkelijkheid do resultaten rampspoedig zijn ge»

weest.
Doordat inkomens door het mechanisme ge»

distribueerd worden in ruil voor geleverde dien»

sten of voor beleggingen, blijkt het, dat het me»
chanisme van het financiële stelsel niet aange»
past is om een van de voornaamste kenmerken
van de moderne beschaving te weerspiegelen. De
tegenwoordige snelheid van de technische voor»
uitgang duidt op het naderen van een toestand,
waarbij de diensten van een kleine minderheid
der bevolking nodig zullen zijn om voor het pro»
ductiesystcem te zorgen.
Het logisch gevolg zou moeten zijn een op haar
gemak levendo gemeenschap.dio de voordelen ge»

nie<\ welke verschaft worden door wetenschap»
pelijke productie en distributie; dit kan echter

niet het resultaat zijn onder het tegenwoordig
systeem voor het verschaffen van inkomens.

Tot zover, daar plaatsruimto ons belet meer
waarheden als koeien te citeren uit dit belang»

rijk raport.
Mijn advies is, denkt U eens rustig na over de»

ze gegevens en toets zo aan de werkelijkheid; U
zult tot de conclusie komen, dat inderdaad in 't

tegenwoordige economische stelsel onze ellende

schuilt.

Verwacht niet, dat do eerste stoot tot verbetc»

ring zal komen van de belanghebbenden en de
beroeps»economen. Neen, deze moet van U ko»
men en U moet hiertoe medewerken. Zet de me»
ning van U af. dat „economie" geen vak voor U
is en „boven Uw pet" gaat.

Als U aan het einde van de week een tientje

of f 15 mee naar huis brengt, terwijl U er als

minimum koopkracht twintig nodig heeft, dan zit

U met Uw gezin midden in do economie. Ware
economie is o zo eenvoudig en raakt Uw directe

levensbelangen. R.

SPORT.
VOETBAL'.

Hollandse oefenmeesters.

Van do in ons vorig nummer genoemde Hol»
landse oefenmeesters komen Addicks, Hamel,
van Kol, Martens en Mulders uit de school Rey»
nolds, Ajax' populaire trainer.

Wanneer het nog nodig mocht zijn, de nood»
zakelijkheid van regelmatige training to beplei»

ten, dan is een blik op de diverse ranglijsten reeds
voldoende om te doen uitkomen, dat do getrain»

de elftallen er doorgaans beter voorstaan dan de
ploegen, die het zonder leiding moeten stellen.

'Het Wormerveerso W.F.C., dat door Addicks ge»

traind wordt, neemt in de 2e klas A do derde
plaats in. Hamel heeft nog meer succes met z'n

elftallen: De Kennemers staan sinds Zondag in

diezelfde afdeling op de bovenste plaats; de 4e
klasser H.E.D.W., dat eerst sinds deze zomer on»
der zijn leiding oefent, neemt de tweede plaats

in die afd. in, terwijl Volcndam het van 2e klas»

sertjo heeft gebracht tot ongeslagen kampioen
van Nederland der R.K.F.
Van Kol heeft het naar de tweede klas gepro»

moveerde Amersfoortso H.V.C, onder zijn hoede.
Het slaat een goed figuur in z'n nieuwe omgeving
en klopte Zondag B.F.C, met 5—1.

De Volewyckers, Martens' troetelkind, stond
vorig jaar met één been in de tweede klas en
is thans, na een ernstige inzinking, zich weer aan
het herstellen. Frappant is het succes van MuU
ders: deze, die door drukke werkzaamheden over
weinig vrije tijd beschikt, kan die slechts beschik»
baar stellen voor de Alkmaarse Boys en Water»
graafsmeer, beide derde klassers; ze nemen in

hun afdeling de ereplaats in. Wanneer men denkt
aan het spel van Watergraafsmeer het vorig sei»

zoen in Zandvoorts' afdeling, begrijpt men enigs»

zins, wat training daar heeft bereikt. Na 13 wed»
strijden is de club van Ouwehand zelfs nog onge»
slagen. Wij kennen die ploeg van iets meer nabij

en weten, dat, sinds het eerste elftal een serieuze
kans maakte, zijn spelers op Zaterdag al stoppen
met roken; wanneer men dan weet, dat diezelfde
spelers vroeger met een cigaret in de mond op
het terrein kwamen, voelt men, dat die jongens
iets willen opofferen voor hun club. Zo hoort
het ook.
Wij noemden verder nog de namen van Gar:

ritsen, die Oosterpark en Levert, die WA en
DVAV traint.

Voorkeur voor een dier trainers hebben wij na»
tuurlijk niet; er zijn in het rayon Haarlem wel»
licht ook geschikte mensen, maar onze relaties

beperken zich uiteraard slechts tot de genoemde
Amsterdammers.Van hen is ons slechts van Mul»
ders bekend, dat hij zijn capaciteiten belangeloos
ter beschikking stelt; vandaar dat deze oud»Ajax»
ied nog amateur is en zelf nog speelt, n.1. in Alk»
maarse Boys. De overigen zijn, voor zover wij

weten prof., hetgeen echter niet wil zeggen, dat
hun financiële eisen hoog zijn. Zij beoefenen de
training n.1. als bijvak, als bijverdienste, want zij

hebben ook nog een maatschappelijke werkkring.
Hun condities kunnen daarom gunstiger zijn dan
die der Engelse trainers en wij menen voldoende
te hebben uiteengezet, dat hun resultaten ook
best gezien mogen -worden.

In een slotartikeltje zullen we dan.nog uiteen»

zetten, hoe men o.i. het beste kan komen tot de
stichting van speciale trainïngsfondsen.daar waar
de clubkas do kosten van een trainer niet dragen
kan.

De wedstrijden van j.l. Zondag.

Zandvoort 1 moest met een gehavende ploeg
bij Ahrends op bezoek doch slaagde er niettemin
in, een 1—4 overwinning te behalen. Jo Keur, die

als rechtsbuiten den afwezigen Luiting zeer goed
verving, had een belangrijk aandeel in deze zege.

Schut en Bloemendal scoorden elk 1 doelpunt,

terwijl v.d. Bos er weder een 2»tal voor zijn reke»

ning nam.
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Zeemeeuwen 1 was vrij; het tweede elftal der
oranjezwarten speelde thuis tegen 'HEDW 2 en
won volgens alle regelen der kunst met 4—1.

Hoewel met do felle wind tegen spelend, hadden
Koper c.s. reeds met de rust met 2—1 de leiding.

Wij zagen slechts het eerste deel van deze ont»
moeting; voor zover wij het beoordelen kunnen,
is Druyf toch het best op z'n plaats in do voor»
hoede; een halfspcler hebben wij trouwens nog
nooit in hem hebben kunnen ontdekken. Met
Hendriks vormde hij een snelle en zeer actieve
vleugel. Middenvoor Keesman zou men gaarne
wat actiever wensen. Molenaar viel in de halfli»

nie het meest op, terwijl de verdediging van goe»
do kwaliteit bleek to zijn.

Zandvoort 2 boekte na twee achtereenvolgende
nederlagen ook weer eens het zoet der overwin»
ning. Jammer dat het eerste elftal, tengevolge
van blessures, zo dikwijls beslag op de beste re»

servespelers moet leggen, want do geelblauwen
kunnen een tweede elftal op de been brengen,
dat met vlag en wimpel het kampioenschap van
zijn afdeling kan behalen.

Wat komen gaaf.

Zondag belooft een belangrijke dag voor Zand»
voort te worden. Zeemeeuwen 1 gaat naar Scho»
ten en Zandvoort speelt op eigen terrein tegen
DEC, waarmede nog een appeltje te schillen valt.

Waar voor de respectievelijke tegenstanders niets

op het spel staat, lijkt ons een overwinning der
Zandvoortse clubs het meest waarschijnlijk.

Het leidendo Blocmendaal moet op bezoek bij

de Meteoor. Dat kan voor Kinheim en Zandvoort
do gelegenheid betekenen, om met de leiders op
gelijko voet te komen. Immers, De Meteoor is,

met Zandvoort, de enige club, die sinds 1 Januari
193S geen enkel punt heeft verspeeld. De Nieu»
wendammers speelden in die tijd 3 wedstrijden
en behaalden daaruit het maximumsaantal pun»
ten. Daaruit mogen we concluderen, dat dit elf»

tal momenteel in zijn beste vorm is, en vandaar
onze verwachting, dat deze wedstrijd Bloemen»
daal wel eens de beide punten kan kosten.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V-V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258

Uitslagen van Zondag 30 Jan.:
Zeemeeuwen 2—H.E.D.W. 2, 4—1.
Eto—Zeemeeuwen 3, 2—1.

V.V.H.—Zeemeeuwen 4, 6-—2.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, uitgesteld.

R.C.H, e jun Zeemeeuwen jun., 1—7.

Adsp. Competitie:
Edo a adsp.—Zeemeeuwen a adsp-, uitgesteld.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Schoten 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

Watergraafsmeer 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
DS.K Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Halfweg 2, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—S.V.'34, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—Bloemendaal b jun., 12 uur

Adsp. Competitie:
R.C.H, d—Zeemeeuwen b, 2-30 uur.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering aan
het bekende adTes.

HOCKEY.
Het eerste heren»elftal van de Zandvoortse

Hockey»Club wist het Zondag j.l. niet tot een
overwinning te brengen, hoewel het kampioen»
schap voor de deur staat. Genoegen moest wor*
den genomen met een gelijk spel (0—0) tegen
H.B.S. Uit drie wedstrijden moet nog slechts één
punt worden behaald.
Het tweede heren»elftal ontving het derde op

bezoek en behaalde een 9— overwinning. Het
eerste dames»elftal won voorts met 2—1 van
H.B.S. 2, door deze overwinning beslag leggende
op do eerste plaats. Onze gelukwensen!

ZANDVOORT OP Z'N BEST!

Slechts enkele minuten nadat door do radio

het bericht ging, "dat ons Koninklijk Huis met
een Prinses verrijkt was, geleek Zandvoort een
vïaggenzee. Van allo openbare gebouwen en van
honderden particuliere woningen wapperden de
nationale vlaggen, waaruit wel zeer duidelijk

bieek, dat do badplaats intens met ons Vorsten»
huis medeleeft. Even na tienen loeide Maandag»
morgen de sirene van de wasfabriek, terwijl kort
daarna do torenklok van de R-K. Kerk alle in»

woners nog eens waarschuwde. In het dorp was
direct een gezellige drukte, terwijl ieder een vro»

lijk gezicht toonde. 'Op de openbare en bijzondc»

re scholen was het bericht van de geboorte spoc»
dig bekend en het resultaat was twee dagen va»

cantie!

Om drie uur verzamelden zich allo schoolkin»

deren op het Tramplein, terwijl honderden zich

reeds. hadden opgesteld. Het verkeer werd stop»

gezet, terwijl op het bordes van het raadhuis een
microfoon werd opgesteld. Precies om drio uur
betrad Burgemeester H. van Alphen het bordes
van het raadhuis, omringd door alle raadsleden,
en deelde allereerst medo verschillende officiële

telegrammen te hebben ontvangen. De Iburgc»

meester hield vervolgens een toespraak, welke in

alle stilte door do honderden aanwezigen werd
aangehoord.

„Er zijn momenten, zo zeide spreker, die ons
veel zeggen! Dit gebeuren is er een van. Aan
jeugdig Zandvoort, vergezeld en gesteund dooi-

de tijdelijke opvoeders en gedragen door do hele
bevolking, werd de vraag gesteld of men de waar»
de van dit ogenblik wel beseft. Degenen, die ken»
nis maken met de vaderl. geschiedenis en meer
in 't bijzonder zij, die zich daarin thuis gevoelen,
zullen spreker toegeven, dat dè mooiste bladzij»

den in oranje getint zijn. Nederland is geschrok»
ken op do dag, toen Prins Bernhard een ongeluk
overkwam; ook Zandvoort heeft intens meego»
leefd en verheugt zich thans over de goede afloop
er van om meer dan één reden. Maar mensen

wat heeft' dit ongeval ons wederom getoond? Het
gaat n.1. niet om het ogenblik van de aanrijding
en wat daaraan vastzit, het gaat om de verhou»
dingen in ons Koninklijk Gezin. Wat is geduren»
de de ziekte gebleken? De grote liefde van onze
beminde Prinses verder de aanhankelijkheid en
het medeleven van het Nederlandse volk, maar
op spreker heeft de meeste indruk gemaakt de
zorg door onze geëerbiedigde Koningin getoond.
Er is een Prinses geboren! Zegt U dit wat? Spr.
meent van wel, zo niet, dan zal spreker het u
zeggen: Nederland zal blijven staan in het teken
van Oranje en dit zegt alles. Oranje Boven!"
Dezo toespraak ontlokte een geweldig applaus,

waarna alle schoolkinderen het ontroerende lied
„Wilt heden nu treden" ten gehore brachten on»
hore brachten onder leiding van den heer E. Dees
en begeleid door de Zandvoortse Muziekkapel.
Vervolgens werd nog gezongen „Blij Holland",
terwijl het Wilhelmus door meerdere aanwezigen
werd medegezongen. Deze gebeurtenis — een der
hoogtepunten van het feest — liet niet na diepe
indruk op allen te maken.

Des avonds.

's Avonds werd het raadhuis door drie schijn»
werpers verlicht, evenals de Ned. Herv. Kerk,
wat een fantastisch licht tegen do hemel weer»
spiegelde. Burgemeester van Alphen en zijn ge»
zin hadden zich op het bordes van het raadhuis
opgesteld en alvorens het concert een aanvang
nam, hield do eerste burger een korto toespraak.
Spr. zeido nu, dat alle geschillen vergeten waren,
evenals alle somberhied. Er heerst nu vrede in al»

Ier barten, terwijl we dankbaar zijn, dat de blijde
gebeurtenis zo voorspoedig is verlopen. De bur»
gemeesfor besloot zijn rede met to zeggen, dat
geheel ons Nederlandso volk zich plechtig
schaart om ons Vorstenhuis.
Do zangkoren zetten nu onder leiding van den

heer E. Dccs het Wilhelmus in, terwijl voorts
werd vertolkt „Dankt, dankt nu allen God". Na
deze sobero zanghulde trokken honderden onder
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Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de
REPARATIE STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4»persoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4»persoons auto's f-3.75
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 0-45

TELEFOON
Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten 'hoog*

ste 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4»persoons auto) geen hoger ta»

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Zaterdag 5 Febr. — Zandv. Jongerenkring. Spr.

>Dr. A. E. Thierens. Onderw.: Psychologie. Aanv.
8 uur.

'Donderdag 10 Febr. — Ver. „Volksonderwijs"
in 'Ons Huis. Spr.: mevr. Do Boonc—Swartwold.
Onderw.: Nieuwe ideeën in de opvoeding. 8.15 u.

Voor leden en introducees.

Vrijdag 11 Febr. — Jonge -'Hervormden. Spr.:

do heer iH. v.d. Waals. Onderw.: Japan. Aanv.
8 uur.

Zaterdag 12 Febr. _ J.C.G.O.B. Spr.: de heer
E. Loerakker. Aanv. 8 uur.

Zondag 13 Febr. —. Opvoering door toneelver.
„Op Hoop van Zegen" van „Ér staat geschre»
ven " door Jaap van der Poll.

'Donderdag 28 April — V.AR.A.»ensemble „Fans
tasia" in, Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
• dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

•leiding van de muziekkapel naar de duinen, waar
achter de Brederodestraat een vreugdevuur werd
ontstoken.

Eerste feestavond.

Op de nationale feestdag is Zandvoort niet
"achtergebleven. Ongeveer drie uur werd door de
(Zandv. Muziekkapel een feestconcert gegeven op
•ihet Tramplein, terwijl des avonds om zeven uur
"in de grote kerk van de Ncd. Herv. Gemeente
een " dankdienst werd gehouden, waar ds. D.
Tromp voor ging in het gebed.

/Het hoogtepunt van deze dag was de eerste
.feestavond in Monopole. Onder de ruim zeshon»
• derd . aanwezigen waren o.a. burgemeester Van
.Alphen en echtgenote, wethouder Slegers en 'het

bestuur der Oranjevereniging. Voordat het pro»
gramma aanving, bood .de jeugdige Kiefer mevr.

• Van Alphen een bouquet oranjesbloemen aan.
Burgemeester Van Alphen werd bij het betre»

•den van het podium hartelijk verwelkomd. Spr.
achtte het een genoegen op deze korte afstand

, tot honderden bewoners te mogen spreken, maar
hoopte ook, dat vélen des middags geluisterd
-hadden naar de rede van den Minister»President-

Het zou ondoenlijk 'zijn een ieder dank te zeg»
gen voor de vele werkzaamheden voor deze fees»
telijkheden verricht, maar toch wilde spreker niet
nalaten in het openbaar te bedanken de heren
Hildering en Kiefer, die zich de laatste weken
veel opofferingen hebben getroost om alles tot
in de puntjes te verzorgen. Voorts bracht de Bur»
gemeest'er een woord van dank aan de dames van
iet luiermand»comité, die "kans hebben' gezien
voor dit prachtige doel een zeer hoog bedrag in
te zamelen.
Sprekende over de liefde van ons volk vertelde

de .burgemeester, dat zijn echtgenote getroffen
was bij een bezoek aan een kraamvrouw, door
het zien van een kussen van het op Maan»
dagavond j.I. geboren kindje.
Dit kussentje was n.1. versierd met een aantal

oranje»strikken en deze kleine huldiging had niet
nagelaten ontroering te verwekken. Maar moet
men ook van oranjeliefde spreken, wanneer men
zijn auto in een grote stad heeft geparkeerd en
na een uur moet bemerken, dat alle oranje»strik»
'ken verdwenen zijn? De burgemeester zei lachend
door deze geste enigszins verwonderd te zijn,

maar dat hij direct had gezorgd voor nieuwe lin»

ten!
De rede van den burgemeester werd met een

•enorm applaus beantwoord, waarna de muziek»
kapel het Wilhelmus inzette, dat door allen staan»
-de werd meegezongen. Het orkest speelde ver»
volgens „Wilt heden nu treden" en een aantal
vrolijke marsen. De zangver. „Kunst na Arbeid"
vertolkte voorts onder leiding van den heer E.

Dees „Abschied vom Walde" van Fr. Abt, „'t

Kerkklokje" van M. Zijderlaan en „Do Vesper"
van Ludwig von Beethoven. De heren van „Oefes
ning Staalt Spieren" demonstreerden toesteloefe»
ningen, terwijl de toneelvereniging „De Schakel'
last not least opvoerde „Een dag dame", een
klucht in drie bedrijven door C. v. Kerkhoven.
Na afloop volgde een gezellig bal, dat tot laat

in de nacht duurde.

Tweede avond.

Gebouw Monopole was aan de buitenkant we»
derom prachtig versierd en heette een ieder van
verre reeds „Welkom", terwijl vlaggen en vele
electrische lampjes het geheel een fleurig aan»
zien gaven. Ook de zaal was feestelijk versierd,

hetgeen dan ook een goede en prettige indruk
op de aanwezigen maakte. ,

De 'bijeenkomst — wederom door ong. 600
personen bezocht — werd geopend door den heer
Corn. Slegers, die in het bijzonder Burgemeester
Van Alphen van harte welkom heette. Prinses
Beatrix is Maandagmorgen door vele moeders en
vaders begroet en allen zullen door het moeder»
schap van Prinses Juliana met ontroering getrof»

fen zijn. Het huis van Oranjo heeft voor Neder»
land grote verdiensten, vooral indien we de re»

geringsstelsels in andere landen nagaan (applaus).

Voor velen is het niet gemakkelijk deze feest»

avonden te vieren, maar spr. was toch verheugd,
dat van allerlei richtingen deze feestavonden
werden medegemaakt. Dat is Zandvoort op z'n

best! Aan het einde van zijn toespraak dankte
spr. in het bijzonder den heer Kiefer en de bestu»

ren der plaatselijke 'verenigingen voor de be=
toonde medewerking.
Do mondaccordconvereniging „Excelsior" zet»

te direct hierna o.l.v. den heer J. A. Paap het
Wilhelmus in, dat uit volle borst werd meegc»
zongen. Vervolgens werd 'gespeeld „Wilt heden
nu treden" en o.a. nog de Lippe»Dctmoldmars. Na
dit optreden betrad het mannenkoor St. Caccilia

het podium en zong op buitengewoon verdienste»

lijko wijze onder leiding van den heer Slegers

de liederen „Gloria" van E. Fransscn, „Credo" van
H. Cuipers en „Laudato Dominum" van D. Grans»
jean. Door een wijziging in het programma bracht
„Ons Toneel" eerst op de planken „Een ontaard
vader", een klucht in drie bedrijven door G. von
Moscr. Het officiële gedeelte werd besloten met
het optreden van Onderling Hulpbetoons Man»
nenkoor onder leiding van den heer Karel Bölinc.

Na afloop volgde wederom een gezellig bal.

Derde feestavond.

Deze feestavond word door ruim 600 personen
bezocht, waaronder Burgemeester Van Alphen.
•Het openingswoord werd ditmaal uitgesproken
door den heer P. van der Mijc, die er zijn verheu»
genis over uitsprak, dat de zaal, evenals beide vo=

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bllderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et pei* i*oi)

verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST - v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

Heeft U ons

Boeren Bruinbrood

al reeds geprobeerd ?

M. J* Balk
Hoogeweg 27
Telefoon 489

THUItffSTROOP
met honing

per fles, zeer geschikt bij verkoudheid en

dergelijke.

Drogisterij JlC*A* Stijnis
Oranjestraat 7 — Telefoon 247

rige avonden, zo goed bezet was. In 't bijzonder
heette hij den Burgemeester van harte welkom.
Dank werd gebracht aan de besturen voor hun
medewerking om de avonden zo goed' mogelijk te

doen slagen. Uit die medewerking en ook uit het
feit, dat deze avonden steeds weer zoveel belang»
stelling trekken, meende spr. de conclusie te mo»
gen trekken, dat de geboorte van Prinses Beatrix
een feit is, dat de Zandvoorters met blijdschap
vervult.
De Burgemeester sprak bij zijn openingswoord

over de liefde tot het 'Huis van Oranje te Zand»
voort; de heer Corn. Slegers sprak over de gene»
genheid van de bevolking voor het Prinselijk ge»

zin, t'erwijl spr. het wilde hebben over de tradi»

tionele verknochtheid van Zandvoort aan Oranje.
Tijdens de Franse overheesing (spreker kent

de geschiedenis van de badplaats, naar bekend is,

op z'n duimpje), toen Oranje door vreemde over»
heersers was verdreven, was het hier te lande ver»
boden zelfs oranje te dragen. De Zandvoorters
wilden zich niet aan dit verbod houden en de»

den al hun best het verbod te overtreden. De
overheid, die dit met lede ogen aanzag, wilde
aan dat dragen van oranje een einde maken, wan»
neer het niet goedschiks ging dan maar met ge»

weid, en riep daarom do hulp in van den com»
manderenden generaal van do Franse Armee te

Haarlem om krijgslieden naar Zandvoort te zen»

den, om zodoende die Oranje»gezindheid de kop
in te drukken. Maar die oude Zandvoorters wa»
ren zo gemakkelijk niet. Zij moesten wel bukken
voor de brute kracht, maar daarom bogen zij zich

nog niet! Waar zij maar konden.hoonden zij de
Fransen en de Nationale cocarde, die zij op Frans
bevel, in plaats van het geliefde Oranje moesten
dragen, droegen zij niet. De ingelegerde krijgslie»

den werden ten laatste ook maar teruggeroepen
en toen probeerde men langs een zoet lijntje te

bereiken wat met dwang niet te krijgen was. Ge»
dachtig aan de spreuk: Geef het volk brood en
spelen en het zal tevreden zijn, plantte men hier— op het Kerkplein —de „Vrijheidsboom", sym»
bool der onderdrukking, en men verlangde dat de
bevolking des avonds verheugd om deze boom
zou dansen.
Spreker verheugde zich als Zandvoort'cr te kun»

nen mededelen, dat de Zandvoortse bevolking dat
nooit heeft gedaan.
De nacht, volgende op de dag. dat de Vrijheids»

boom was opgesteld, werd hij reeds omverge»
haald, aan stukken geslagen en de brokken bij

do gehate magistraten, die zo slecht de mentali»'

teit van de Zandvoorters begrepen, aan de deur»
knoppen gebonden. Men bleef Oranje dragen!
Die gezindheid voor het Huis van Oranje is

onder de Zandvoortse bevolking blijven leven.
Spreker besloot zijn met spanning gevolgde toe*

spraak als volgt: „Wij zetten met onze liefde

voor het Vorstenhuis de traditie van onze voor»
ouders voort. Het was Oranje; het is Oranjo en
het blijft Oranje!"

Begrijpelijk is, dat do woorden van den heer
Van der Mije met een donderend applaus werden
ontvangen en uit volle borst werd het Wilhelmus
door allen meegezongen.
De Zandvoortse Muziekkapel speelde onder lei»

ding van den heer R. van 't Hoff uit Haarlem een
aantal populaire nummers waarna het kinder»
koor „Jong Zandvoort" onder leiding van den
heer ,T. Post to Haarlem ten gehore bracht „Wie
zingt er mee?" van D. Appeldoorn, „Het Schoen»
makertje" van .T. C. Anderson en „Echo van
H. C. van Oort. Vervolgens zong do zangvereni»
ging „De Stem des Volks", eveneens onder lei»

ding van den heer Post „Avond" van S. v. Milli»

gen en „Zigeunerleven" van R. Schumann.
Na de pauze bracht de toneelvereniging „Phoe»

nix" op de planken ,,'n Wespennest", een blijspel

in drie bedrijven door Henk Bakker en J. W.
van der Heiden. De aanwezigen amuseerden zich
kostelijk met dit goed gespeelde blijspel en tel»

kens stegen daverende lachsalvo's op om de dol»
vermakelijke situaties. Na afloop volgde weer
een bal.

HALLO! HALLO!

GOED NIEUWS
iMet zeer veel genoegen hebben wij aan

G, DE VRIES - Haltestraat 55
de Alleensverkoop opgedragen voor Zand»
voort van de '

Jator Steunschoen
Verkoop van alle soorten Schoenen.

Vanaf heden is de 'bekende

Robinsonschoen
verlaagd in prijs.

Eerste klas Reparatie.

voor het kopen van een

Radio, Wasmachine of een
pracht Hagee Stofzuiger

Ned. fabrikaat Kema gekeurd. Ook op gemakke»
lijke betalings»condities. Vraagt inlichtingen

zonder verplichting bij de

Goedkope Zandvoorter
FL. ZWEMMER — SWALUESTRAAT 20

Erkend Philips en P.E.N.»installateur-

NED. ISR. GEMEENTE.
'Op a.s. Zaterdag 5 Febr. zal ter Synagoge na

de gewone Sabbath»middagdienst een extra gods»
dienstoefening worden gehouden, ter gelegenheid
van de geboorte van de Prinses.

Behalve het reciteren van enige psalmen, zal

, een gelegenheidsgebed worden voorgedragen, ter»

wijl tevens door den voorganger, den Eerw. heer
M. Frank Azn., een predikatie zal worden uitge»

sproken.
De Middagdienst zal met' het oog daarop aan»

vangen te 1 uur.

UITSTEL', GEEN AFSTEL.
De zuiveldemonstraties zouden aanvankelijk

gehouden worden op 31 Jan. j.1. De heren en
kookleraressen uit Alkmaar waren reeds op die

dag om 9 uur in Monopole aanwezig en druk in

de weer om alles in gereedheid te .brengen voor
de interessante demonstraties, die des middags
en 's avonds gehouden zouden worden, toen plot»

seling om tien uur de blijde mare ook in de zaal
van Monopolo doordrong. Wat nu? Uitstellen
werd het parool! En zo zullen deze zeer belang»
rijke demonstraties blijkens de advertentie a.s.

Dinsdag 8 Febr. des middags 3 en des avonds
8 uur in Monopole plaats vinden. Door de post
werden huis aan huis uitnodigingen verzonden.
Mocht het zijn, dat er misschien hier of daar
eens een briefkaart in het huishouden verloren
is gegaan, géén bezwaar. Ook zonder uitnodiging
is iedere huisvruow van Zandvoort -welkom. Aan
de zaal is bovendien nog gelegenheid U op te
geven voor de te volgen kookcursussen (op nader
te bepalen data).

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
De toneelvereniging „Ehoonix" maakt de leden

en introducé's nog eens speciaal attent op de
voorstelling van het buitengewone toneelwerk
„De Rozenkrans", welke voorstelling aanvanke»
lijk op Zaterdag 5 Februari zou plaats vinden,
maar die thans in verband met de geboorte van
de Prinses is gesteld op Zondag 6 Februari.
Het is een voorstelling van buitengewono kwa».

liteit door de inhoud van het stuk. Een werk van
diepe ontroering.
De „Phocnix" ontving daarvoor de speciale

vergunning van den heer Pierre Mols, Directeur
van do Vercnigdo Schouwspelers to Amsterdam,
dio dit stuk reeds 1200 keer het licht deed zien.

zien.

Zie verder onze advertenties.

'Hef bestuur der bovengenoemde Vereniging
verzoekt ons to willen mededelen, dat voor de
voorstelling van „Do 'Rozenkrans" op Zondag»
avond a.s. de plaatsbespreking zal plaats vinden
Zaterdag en Zondag, 5 en 6 Febr. 's middags van
2—4 uur aan de kas van gebouw „Monopole".

SLAGERSVERENIGING „ZANDVOORT"
Op Donderdag 10 Februari zal in gebouw Mo»

nopole door de Slagersvercniging „Zandvoort"
een tentoonstelling worden gehouden van werk»
en sierstukken. Do tentoonstelling is geopend van
8—10 uur des avonds.

JONGEL'. CHR. GEHEEL ONTH. BOND.
'Op Zaterdag 12 Februari a.s. spreekt de heer

Evert Loerakker op de Ontwikkelingsavond van
de J.C.G.O.B.. Aanvang 8 uur in „Ons Huis". Be
langstellende jongeren zijn hartelijk welkom!

SS

.Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engclbertsstraat 40 — Zandvoort

WETEN IS KUNNEN
We beginnen met de namen van het gereed»

schap, dat we bij onze lessen nodig hebben. Daar
zit evenmin iets geleerds in als in het feit, dat
b.v. een timmerman zijn gereedschap bij name
kent. Het tegendeel is eerder waar, en in elk ge»
val is het 'n heel gemak de belangrijkste namen
te kennen. Voorlopig beperk ik me tot de meest
noodzakelijke, zo voor en na komt er dan nog
wel es weer eentje bij. '

Een gesproken woord bestaat uit letter»

klanken, een geschreven woord uit lettertekens.
Beide noemen we kortweg letters. In een bepaal»
de volgorde vormen onze 26 letter het A.B.C, of
Alphabet.
Het goed kennen van heb Alphabet' verg'e»

makkelijkt het opzoeken van een woord in het'

woordenboek (studerende kinderen van een jaar
of vijftien hebben hier dikwijls nog moeite mee)-
Het opnoemen van de letters van een woord is

het spellen van dat woord.

a e i o u zijn fcorfe klinkers;
aa ee ie oo uu zijn lange klinkers;

b.v.: ram — raam, ver — veer, 'tin — tien,

rok — rook, put — muur. '

Zoek ook zelf enige voorbeelden!

oe, ei, ij, eu, eeu, au ou, ui zijn tweeklanken,
een bijzonder soort' lange klinkers.
b.v-: poes — geit — tijger — reus — meeuw —
pauw — zout — muis.
Ook weer zelf!

bcdfghjklmnpqrstvwxz zijn

medeklinkers.

e q x en ook de klinker y zijn vreemde letters,

dio dus " ook alleen in vreemde woorden vcor»
komen. (Bij de „bijzonderheden" komen we hier
later nog wel op terug.)

Korte woorden (als: pen, huis, krant) spreken
we in eens uit, lange woorden in twee, drie of
meer gedeelten (b.v.: pot»lood, wo»ning, cou»rant).
Die delen van een woord heten lettergrepen
(groepen van letters). Een woord heeft evenveel
lettergrepen, als er klinkers of tweeklanken In
staan. Probeer maar: let»ter»gre»pen, Zand»voort»
se, on»der»wij»zer, le»raar.- (Aan het eind van een
regel breken we zo nodig een woord af bij een
lettergreep. Ook hierop kom ik nog wel terug.)
Een open lettergreep eindigt op een klinker of

tweeklank: da»me, ze, zee, ka»no, rij»ke.

Een gesloten lettergreep eindigt op een mede»
klinker: mijn»heer, prent=brief»kaart, post»kan»
toor, strandssfoel.

Zoek er ook zelf weer enige!

De cursief (schuin) gedrukte klinkers in de vol»
gende woorden zijn nSet lang, ook niet kort,
maar ioonloos: lezen, zingen, bevelen, belonen,
vergeetachtig, lelt/k, afschuweli/'k.

Ziezo, hiermee kunnen we het voorlopig wel
af. Denk er om, ook zelf weer woorden zoeken
met toonloze klinkers!
Want dit staat vast: Ge begrijpt iets pas goed,

als ge ook zelf meerdere voorbeelden kunt geven
(zeggen en opschrijven!). Bovendien wordt het
geleerde daardoor vanzelf uw eigendom: begrij»
pen wordt weten.

MEESTER SECUUR.
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

JAC, TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

pgp* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

iVloderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»

zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie lil

o«eo9®e®e®a©®e«eafio««e««>weo§

iiouwerij

Exposeert op 10 Febr.

alleen in zijn etalage

STEENSMA UW SLAGER,
UW UITGAVEN LAGER.!

Schoolstraat 3 - TeL403

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Groote Krocht 20

voor de eerstvolgende veiling kunf: u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBOEDEL"
VEILINGEN.

Groote Krocht 20 - Telef. 464

! i
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IGING „PH
In verband met de geboorte van de Prinses, is de opvoering van

»»D E Z E N K R A N S"
die oorspronkelijk was vastgesteld op 5 Febr* thans bepaald op

In gebouw MONOPOLE - Stationsplein Zondag 6 F
'Gedurende deze maand is op ons atelier gelegen»

heid om de stof, die U eventueel zelf 'hebt, bij

ons to laten vervaardigen tot' 'Mantel of Costuum.

Maakloon vanaf ƒ 15.

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
tGedipl. Coupeur voor Dames* en Herenkleding

Groote Krocht 23 - "Telef. 274
'Ontvangen de nieuwe Collectie 1938,

'Een keur»sortering.

Do 13e Febr. 1938

S hopen onze gelief*

|jj de Ouders

% D. DRAIJER

g) A. DRAIJER—
| .DOEJAAREN,

f hun 12V» » jarig

S, huwelijksfeest te

Sj herdenken.

© Hun dankbare
® kinderen

® Nollie.

^ Corry.
ai Jopie. •

§! Zandvoort, 27 Jan.

gj v. 'Lennepstra.t 7.

VERLOREN
GRIJZE SUEDE DA*
MES HANDSCHOEN.
Terug te bezorgen:
Hoogeweg 27 boven.

TE HUUR

:

Zonnig Bovenhuis
Schoolplein 3, bev. 3 ka»

mers, grote keuken met
balcon. Huurprijs ƒ 4.50.

Te bevr. „De Wolbaai",
Schoolplein 4.

BEKENDMAKING

Heden overleed te

Ermelo, na een lang»

durig doch geduldig

gedragen 'lijden, on»

ze lieve Zoon, Broe»

der, Kleinzoon en

Neef

ARIE PAAP
in de leeftijd van 25

jaar.

C. PAAP.
A. PAAP—PAAP
ADR. PAAP.

Zandvoort, 31 Jan.

1'Amistraat 9.

De teraardebesteU
ling heeft plaats ge»

had Vrijdag 4 Febr.

op de Alg. Begraaft
plaats te Zandvoort

(Hiermede verviullen

wij de treurige plicht

u kennis te geven,dat
na een langdurig lij»

den is overleden on»
ze geliefde Pleeg»
zoon, Broeder, Be»
huwdbroeder en
Oom, de heer

Anne Heerkens
in de ouderdom van
56 jaar.

Uit aller naam,
A. van der Kooi

—

Heerkens.

Zandvoort, 30 Jan.

'Haarlemmerstr. 33.

De teraardebestelling

heeft plaats gehad
Donderdag 3 Fe'br.

op de Alg. Begraaf'
plaats te Franeker,

vanuit de Ned.
Herv. Kerk, aldaar.

Bij vonnis van het Kan»
tongerecht te Haarlem
van den 20sten Decem»
ber 1937, roln. 11026, is:

Adrianus Josephus
Koot

geboren te Voorburg
11 Maart' 1900. van be»

roep slager, wonende te

Zandvoort, Haltestraat

no. 54, veroordeeld tot

betaling van eene geld»

boete van ƒ 30.» te ver»

vangen door hechtenis
van 15 dagen, wegens
vleesch, dat aan keuring
is onderworpen, doch
niet van het voorgc»
schreven merk is voor»
zien, anders dan in af»

wachting van de keu»
ring, in voorraad heb»
ben, terwijl tijdens het
plegen van de overtre»

ding nog geen jaar is

verloopen, sedert het
recht tot strafvordering
wegens een overtreding
van de Vleeschkeurings»
wet is vervallen door
vrijwillige voldoening aan
de voorwaarde, welke
door den bevoegden
Ambtenaar van het
Openb. Ministerie ter
voorkoming van straf»

vervolging is gesteld.

De Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie
bij de Kantongerecht
ten in het Arrondis:
sement Haarlem,

Broersen, wnd.

De uitgestelde

zuivel-demonstraties
zullen thans plaats hebben op
DINSDAG 8 FEBRUARI a.s.

in gebouw „Monopole".

Aanvang 's middags 3
en 's avonds 8 uur.

Het Zuivelbureau
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[Banketbakkerij „HUIZE ROLAND"!

Wat er in Zandvoort niet was

Door de verbouw van 't voormalig hotel d'Orange

tot' 49 moderne flats

Gentr. Verwarming -
iJskast - GompL Geinst, Badkamer

Pracht woonkamer met loggia aan zee. 3 of 4

Slaapkamers met -vaste wastafels.

HUURPRIJS van ƒ 550 tot ƒ 720 per jaar.

Aanvaarding Maart, April of Mei.

Inlichtingen: ter plaatse te ZANDVOORT;
te AMSTERDAM, Heerengracht 408, telef. 345S1

(tot 5 uur); te UTRECHT, BOUWBEDRIJF
GEBR. GODIJN, Wittevrouwensingel 56, tele»

foon 12116.

TE HUUR

:

VRIJ BOVENHUIS
-gelegen Zeestraat. Vier
kamers, keuken, voor en
achter balcon, vaste was
tafels. Huur ƒ 25 per
-maand. To bevr. Mevr.
Stilkeboom, 'Zeestr. 61hs

"TE HUUR:
ONGEM. HUIS

"bev. kamer ensuite; bo»
ven 4 sl.kamers, 2 we's.

Te bevr. Gez. Witkop,
Heemskerkstraat 10.

Dame, Isr. G. zoekt al»

hier

Zit- en Slaapkamer
en keuken p. 1 Maart.
Ongm. of vrije etage.

Br. lett. W. Boekhandel
Duinoordstr. 86 'Haarl-N

Welke oud»zeeman heeft
voor mij ter OVER»
NAME een nog uit»

stekende

PRISMA-KIJKER?
-Br. met prijsopgave enz.

bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3202.

GEVRAAGD :

NET DAGMEISJE
-ongeveer 15 jaar, P.G.
Adres te vernemen bur.

Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij

ZANDVOORT.

Openbare Verkoping
op Woensdag 9 Febr.'3S
des nam. 2 uur in café
Diemer te Zandvoort,
t.o.v. Notaris J. H-
Bremmers te Beverwijk,
van:

DRIE HERENHUIZEN
met tuin, op allergum
stigste stand, a.d. Boules
vard de Favauge nos.
17, 18 en 19 te Zand--
voort groot 699 ms

.

Voor alle doeleinden ge»
schikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.

Nadere inl. bij voorn.
notaris.

Voor bezichtiging sleu»

tel bij

MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

uorv! in

Vrije Beneden-
en Bovenhuizen
vanaf ƒ IS.-— per mnd,
gelegen omtrek station.

MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

TE KOOP:
KASSA

Bekend merk, zo goed
als nieuw.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3201.

TE HUUR

:

Ongem. Huis
bev. 4 kamers en keuken
voor en achter tuintje,

gelegen Potgieterstr. 56,

f 4.50 p. week. 'Te bevr.

J. Dijkstra, Tramstr. 1.

NOG. ENIGE KOOPJES
Tongers damesrijwiel als nieuw met dubbele rem»
-men en Torpedonaaf ƒ 17.50; Klein Jongensrij»
wiel o'—7 jaar ƒ 10; Jongensrijwiel 10—12 jaar

ƒ 10; Radio compleet ƒ 10; Motoren vanaf ƒ 40;
IXlein wagentje ƒ 85.

Stationsplein 29

KERKSTRAAT 8===============
is geheel apart met zijn

m BRIDGE DRIVE
I THe COMPLET
§ 5 O'CLOCKB
B

B
SR
B
B
B
B
B

KAASSCHOTEL

§

u B
B Alles keurig geserveerd op zilveren schotel.

§ Prijzen zeer voordelig. §
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SPECIALE
van een partij

Spotkoopjes

HOLLAND1A-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 5 tot en met Maandag 7 Febr.,

8 uur, vragen -wij Uw speciale belangstelling voor
' JACK LONDON'S

^

Ais iie natuur roept
met Clark Gable. Clark Gable speelt zijn beste
rol in dit forse drama van goudvelden in Klon»
dike, -waar mannen als beesten vochten voor
goud en romantiek. Jack London's beste verhaal
prachtig verfilmd! Clark Gable, Lorette Young,
Jack Oakie op hun best in een flim vol spannend
avontuur, vol pittig gebeuren en romantische
scènes. 'Een United Artists film.

Het City»th'eater te Amsterdam, vertoonde deze
film met overweldigend succes!

Als 2e hoofdfilm een niet minder grote film»

schlager: André Luguet en Louisa de Mornand in

DE ROZENKRANS
Naar de wereldberoemde roman -van Florence
Barclay. Het succes van deze film is enorm. Rot»
terdam vertoonde haar 23, den Haag 18, Amster»
dam 12 weken. Een enorm programma!!
Toegang boven 14 jaar.

Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-MA T I N E E !

met opvoering van

Do schrik vmn 't Wosteu
Een spannend Wïld»Westverhaal vol spanning en
actie. Bekende toegangsprijzen.

DONDERDAG 10 FEBRUARI, 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING
Op veelvuldig verzoek reprise en optreden van
Ginger Rogers en Fred Astaire in

TOP HAT
met de overbekende meeslepende muziek van Ir»

ving Berlin.

Als 2e hoofdfilm: George Raft en Alice Tage in

Eiko &womd aofat uur
Een echt geestig en waarlijk amusante comedic,
waarbij U zich kostelijk zult amuseren.

Toegang elke leeftijd.

Entree 30 en 55 et, alles inbegrepen.

WoilenTrlcoöam
Weense Modellen voor de spotprijs van

f &,93

KOOPJESHUIS, KERKSTRAAT 32-34

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 5 Febr. .

Zondag 6 Febr. . .

.

Maandag 7 Febr. .

Dinsdag 8 Febr. . .

.

Woensdag 9 Febr.
Donderdag 10 Febr.
Vrijdag 11 Febr. .

Zaterdag 12 Febr. .

Zondag 13 Febr. .

6.06
6-4S

7.28

S.16
9.19
10.36

12.56
1.58

6.22

7.03

7.4S

8.44

9.54
11.28

12.20

1.21

2.20

v.m.
1.39

2.18

3.00

3.44
4.40
5.50
7-24

8.54

9.54

2.02

2.45

3.25
4.12
5-15
6.33

8.1S

9.19
10.16

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 28 Jan. tot en met 3 Febr. 1938.

Geboren: Gerrit Cornelis, zoon van H. Harms
en J. Paap, Zuiderstraat 17a; Wolter, zoon van
J. Kalma en F. Koops, 'Oosterparkstraat 10; Al»
bertus Bernhard, zoon van D. Termaat en J.

Kraaijenoord, Noorderstraat 49; Maria Johanna,
dochter -van P. Th. Warmerdam en M. C. v.d.

Weiden, Zandv.laan 371.

Gehuwd: W. v.d. Mije en J. Tiemeijer, Wilhel»*

minaweg 8.

Gevestigde personen:
F. J. iH. Helsloot', v. A'dam, Oosterstraat 5hs.

J. 'H. Leeuwerke, v. 'Haarlem, Zandv.laan 301.

„ER STAAT GESCHREVEN...."

Vlak na do oorlog van 1914—191S was ieder»
een overtuigd, dat een oorlog tot iets onmensc»
lijks hcfioordc. Vrcdesconfercntics werden gc=
houden, -do Volkerenbond werd opgericht, anti»

oorlogsfilms werden vervaardigd, terwijl anderen
zich! wierpen <jp anti»oorlogstbneelstukken. Doch
do laatste jaren doet men of de wereldoorlog
weer is vergeten en herbewapeningen zijn aan
do orde van de dag. Bijna tweo jaren heerst er
in Spanjo een burgeroorlog, terwijl Japan in Chi»
na oorlog voert. Abessinië was het voorspel, maar
dezo drio oorlogen hebben reeds duizenden man»
nen. vrouwen, kinderen en grijsaards het leven
gekost.

Juist in deze tijd is het dan ook goed nog eens
to gaan zien naar een anti»oorlogsstuk. De toneel»
vereniging „Op Hoop van Zegen" heeft daarom
het initiatief genomen tot instudering van „Er
,staat geschreven ", een anti»oorlogsstuk in
vier bedrijven door Jaap van der Poll.

Do belangstelling is reeds groot voor de voor»
stelling op Zondag 13 Februari in gebouw Mono»
polo en -we raden U dan ook aan U vroegtijdig
van plaatskaart'cn to voorzien.

JAARVERGADERING ZWEMCLUB.
De zwemclub „Zandvoort" houdt op Maandag

7 Februari een jaarvergadering in Muluru aan
do Strandweg. Do agenda vermeldt o.m. jaarver»
slagen secretaris en penningmeester, bcstuursver»
kiezing wegens periodiek aftreden van do heren
R. J. van Dcurzcn, voorzitter; Ew. 'Holzhaus, vice
voorzitter; Fred. Keur, secretaris; en ,T. A. Otten,
2o secretaris (allen stellen zich herkiesbaar), di»
verso jaarverslagen en verkiezing diverse com»
missies, bespreking a-s. zomerseizoen en bouw
van een clubhuis. Voor adspiranten vangt de ver»
gadering om half acht en voor leden' om half
negen aan.

NIEUWE SPELLING.
In navolging van reeds mcerdero gemeenten is

thans ook bij do administratie der gemeenten
Smallingcrland (hoofdpl. Drachten) en Lceuwar»
deradeel de nieuwe spelling ingevoerd.
Wanneer zal ook de 'gemeente Zandvoort dit

goedo voorbeeld volgen?

ZANDVOORTSE KRTNG.
Men verzoekt te melden, dat in de maand Fe»

bruari geen Vrouwenavond zal worden gehouden.



Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewtutc

regeling van het kindertal
Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'ssGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van HOEK en TUYT to 's=Gravenhage of

toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, dio o.m. het' -doel en stres

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 's»Gravenhage, geschreven boekje.

Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

VOLKSONDERWIJS.
De afd. Zandvoort van do Ver. Volksonderwijs

houdt op Donderdag 10 Febr. 's avonds S.15 uur
in Ons 'J-luis een ledenvergadering, waarvoor ook
introductie wordt toegestaan. Dit laatste speciaal

in verband met punt 2 van de agenda, volgens
hetwelk mevr. Dr. Boone—Swartwold een inlei»

ding zal houden over het onderwerp „Nieuwe
ideeën in de opvoeding".
Daar een zodanige inleiding stellig de belang»

stelling niet alleen van leden doch ook van niet»

leden zal trekken, achten wij het een goede ge»

dachto van het Bestuur om voor deze vergadering
introductie toe te staan. Daardoor toch zal het
in do eerste plaats al mogelijk zijn, dat leden hun
echtgenote medebrengen, die toch zeker niet min»
der belangstelling voor een dergelijk onderwerp
zal hebben dan de man en vader.
Maar ook bij de werkelijke buitenstaanders

mag dunkt ons interesse worden verwacht voor
een inleiding als deze, van welke soort we er in

Zandvoort nou niet bepaald te veel krijgen.

JONGE HERVORMDEN;
Op Vrijdag 11 Febr. a.s. spreekt voor de Jonge

Herv. afdeling alhier, de heer Henk v.d. Waals
over Japan".

Belangstellenden, jong en oud, 'hartelijk wel»

kom! Aanvang 8 uur in de nieuwe consistorie»

kamer.

ZANDV. JONGERENKRING.
Zaterdag 5 Febr. hoopt voor ons te spreken

onze bekende plaatsgenoot de heer Dr. A. E.

Thierens over het onderwerp: Psychologie. Alle
jongeren en zij die zich nog jong gevoelen zijn

'van harto welkom! Het belooft een zeer interes»

santé avond te worden, terwijl gelegenheid gege»

ven wordt tot het stellen van vragen. De aan»

vang is 8 uur.

Beliangs© i-papier»
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

'Kerpetnans ^asar1

GROOTE KROCHT.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grootc Krocht 25 C. J. BAKKER

V.V.V.
De buitengewone ledenvergadering van de 'Ver»

enigïng voor Vreemdelingenverkeer, welke Dins»
dag j.1. zou worden gehouden, moest door de.

Blijde Gebeurtenis uitgesteld worden tot Dins»
dag 8 Februari a.s. in bodega Must'ert.

AJ.C.
De A. J.C.-. 'houdt. Dinsdag S Februari in „Ons

•Gebouw", Spoorstraat 51, een filmavond. Ver»
toond wordt de film „De Socialistische Idee".

Aanvang 8.30 uur.

GEVONDEN VOORWERPEN.
Inlichtingen over de volgende gevonden voor»

werpen te bekomen aan het bureau van politie,

Haltestraat: diverse handschoenen, •zaklantaarn,

diverse sleutels, izakdock, itwce kippen, grijze

poes, diverse ceinturen, portemonnaie, zeven sleu»

tels aan ring, das, ring, rijwielbelastingmerk en
mondharmonica.

ONTVREEMD.
Uit een damestas werd verleden week Vrijdag

een bedrag van ongeveer zes gulden ontvreemd.
Van den dader geen spoor.

DAT IS PRACTISCH!
Zindelijk en prettig, die nieuwe Talens-
flesch met het handige vulreservoirtjc in
den hals! Nooit meer inktvingers! De
houder steunt rustig op den glazen rand.
U doopt de gouden pen heelcmaal onder,
zonder de kostbare punten te stooten en
Uw handen blijven schoon! In ieder huis
en kantoor nu de Talens „Elite"-flacon.
Slechts 60 cenr

<>»
% EEN NIEUW GELUID HEEFT ZICH DOEN HOREN!

'

Maar ook bij ons, want wij geven alleen Zater-
dag bij aankoop van minstens 60 et vlees

i 40 et1 pond Dik Ossevet voor slechts ....
en dan ter gelegenheid van de heugelijke ge
beurtenis voor iederen koper

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Grote Afslag ! Dik vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.C0

Daar kan niemand tegen op, dus allen naar de

„De Concurren t"
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 1 l

!

Haltestraat 5 — Telefoon 494 %

Tandheelkundig: Instituut
Kostvertorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.
.

n.m. 7—8.30 uur. 1

n.m. 7—8.30 uur-

n.m. 2

—

4 uur.

MAKELAAR
W. P A A

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 466

TE HUUR:
OfoSGERfl. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- E:\i BOVENHUSZEW
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen "en Villa's.
,

Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huuwnneo
Hypotheken, Bouweredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-.

Pasveer be zo c h t*9
|

Goedkoper gekochtJ
TAFELZEIL, alle kleuren 45 et

3 '

WERKSPONSEN 12 et

ZEEMLEER 38 et

STERKE BEZEM 25 et

'ROFFIEZAKJES 10 et «I

10 THEELICHTJES 10 et «f
3 ROL CLOSETPAPIER 10 cta|
10 METER KASTPAPIER 10 ct.ol

RAGEBOL MET STOK '59 ct fs|

AOHT TREE TRAP . . . : 198 et3 1

Fa. Th. PASVEERJ
Haltestraat 27 - Telef. 311

QonononnracöEDODD
EEN GENOT

staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Wij concurreren niet, maar schermen met kwali»
teit.

VETTE KAAS, per pond vanaf 39 et

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plóckworst
,

Kalfsboterhamworst Bacon t

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osseroókvlees

. \

Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen '

Een ieder roept over de buitengewone kwaliteit

SALANO KOFFIE van de Koffie Hag Mij.

Neemt U ook eens een proef, U zult verbaasd
staan! Per half pond 30 et

Tevens alle soorten VERKADE BISCUITS, -

waaronder:

PARIJSE.: WAFELS, per ons ƒ 0.20

ALS. RECLAME: 1 pak Java-Rijst en 1 fles Bes*
sensap samen 25 cent.

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

LUJnotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

EaEOGiCDDPnCJLlOClUCJCJ

Er kwam eens een dame uit Loenen,

Een schat van een vrouw, om te zoenen.

Zij zocht zich een zaak voor

GROENTE EN FRUIT
En koos warempel WOLBEEK er voor uit.

Tot heden' is zij nog steeds een vaste klant,

Want ze weet, dat ze bij een goed adres is

aangeland.

Swaluëstraat 2, Telef* 449
BHIIBHIIUlUlUlUIHIinHBIi

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooien !

Het eerste
Taxi bed rijf In

Nederland
der

Stroomlijn-
Peugeots I

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien !

MEVROUW!

Uw Winfervoorraati op
dan eerst even naar"

Van Deu r s e n ' s *

Aardappelhandel?
u"

-Kerkplein 8b
Telefoon 74*

DENK NIET ......
nu de. opruimingen afgelopen zijn, dat het met
de koopjes gedaan is.

WIJ GAAN DOOR
met! onze • 'Electrb»aftikelen. Rijwielonderdelen,
Lampekappen, Schemerlampjes, Stofzuigers enz.
te- verkopen tegen prijzen, waar niemand tegen
op kan. '— Ziet onze gemoderniseerde etalage!

Daarom' allen, naar de

Goedkope Amsterdammer

*Hénk Schuilenburg
Alleen Gr. Krocht 5-7 - Tel. 474

Tevens Eerste klas Reparatiesinrichting.

Reeds 18 jr Uw leverancier

voor Zuurwaren
LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, . 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et

1 LITERBLIK. ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES, PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

BH

Schoon in dubbelen zin: ontwerp Copier, Leerdam

Verkrijgbaar :

Boekhandel W* } Lorenz
HALTESTRAAT 15 - TELEFOON 5X

;Fa. van Duivenboden 'M. Hojlenberg
Haltestraat 45 - Telef. 327 !/^%- Diaconlehuisstr.1 -Tel. .157

j

GIRO: 98209
j

H. van der ÏWeij v.h. Wed. J. Kapteijn!
Zandvoortselaan 319 - Telefoon 26099

\

Prima Kriel Eieren f 1.50 .per H.LV
Prima Binnen- en Buitenl. AWTHRACSET!
— voor Huisbrand. —

Wat zegt U hiervan

!

Haast niet te geloven
2 ponds blik DOPERWTEN . .

.' 22 et

1 'blik SPINAZIE of ANDIJVIE 10 et

1 blik SPERCIE» of SNIJBONEN . . . . 12 et'

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et

1 pot HARING, prima, 8 stuks . . . : . . 25 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten* en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 39.

mamamixisisam»im^gama

STORM LOKTE VELEN NAAR
ZANDVOORT.

De ' grote belangstelling 'ging Zaterdagmiddag
uit naar het strand en de zee. Vooral des middags'
waren honderden op de afgangen verzameld.Tién»
tallen auto's stonden geparkeerd, een bewijs, dat
de zee, ook buiten dezo gemeente aantrekkings»'
kracht bezit, ook in de winter! De bodega's had*
den het vrij druk met gasten, die, beschut achter-

gróte spiegelruiten, de zèe bij stormweer- kondero
zien. De „echte "Zandvoorters waren op het
strand, of beter gezegd tegen de duinreep-, aan»*

wezig en tientallen probeerden hun 'geluk in het
zoeken naar koper» en zilvergeld. De zee stond'
om ongeveer twee uur tot aan de duinen, veel'

vernielende wat: in de weg stond. De vloed had'
op dit uur de hoogste stand bereikt, maar om vijf'

uur was het water nog geen meter gezakt. Er
werd verteld, dat de ijzeren damwand van het
Zuiderbad weer bezweken zou zijn, maar bij on»-

derzoek bleek hiervan niets waar te 'zijn. Ook
het Noorderbad is vrij van schade gebleven, hoe»-
wel de bassins het hard te verduren hebben ges-

had.
Van de duinreep zijn wederom grote stukken-

afgeslagen, terwijl verscheidene afgangen ver»
nield werden. Prikkeldraad, palen en 'stenen zag"

men in wanorde tegen de duinreep slaan, terwijE
de houten onderleggers van verscheidene con»
sumptietenten door de zee tot brandhout werden
geslagen.

In het dorp is de stormschade over het alge»
meen nogal meegevallen. De bewoners rekenen
des winters op enkele stormen, zodat de schade
tot een minimum wordt beperkt. Van het hotel
Trocadero aan de Boulevard de Favauge -zijn

enige glazen schermen van het terras door de
wind vernield.

Voor Belastingzaken, en Boekhouding naar:

J» DEI A Jl R
OUD » BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT -38

Telefoon 411.

'H*
;iHL Huiseigenaren

Uw adres voor billijk en vakkundig timmer»,
schilder», behang» en witwerk.

J. W, Rupprecht, Dr, Metzgerstr. 60
HHBHMUaHEBIHfllgBaHUaHEBBUHHB

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bediening Heilig Avondmaal.

Gereformeerde Kerk in -Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 6 Febr. 10 uur: 'de heer Biem Visser,
nam. 5 uur: Geen dienst.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 6 Febr. 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning.
Cat'. Zondag 12.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15,

Zondag 6 Febr. 10.30 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12—1 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude;

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

Rooms Katholieke Kerk.
Zondag 6 Febr. Plechtige Viering van ons Pa»-,

troonfeest, St- Agatha; Algemene H. Communie-
voor de meisjesscongregatie onder de H. Mis vart
8.30 uur; ook de overige gelovigen worden vrien*
delijk verzocht op deze voor onze parochie zo ho=-

ge Feestdag de H. Communie te ontvangen en tot
de H. Agatha to bidden om voorspraak bij God;
onder alle -H.'H. Missen collecte voor onze arme.
parochiekerk; om 10 uur de plechtige Hoogmis;;
om 7 uur Plechtig Lof ter ere van de 'H. ; Agatha.*
met feestpredikatie van den Z.E.- Pater Franciscus;
Zantvoort, Pastoor te Rotterdam; onder het Lof
zal gezongen worden de lofzang „Te Deum lau»-.

damus" uit dankbaarheid bij de geboorte van.
onze Prinses Beatrix; na het lof zal gezongen wor*
den het lied ter ere van St. Agatha, hetwelk zat'
worden rondgedeeld voorzover de voorraad strekt
Dinsdag om 7 uur Lof ter ere van den H. An»=

tonius met rozenhoedje; om 8 uur congregatie-
voor de meisjes.
Woensdag om 7 uur congregatie voor de jon==

gens.
Donderdag om 7.30 uur gezongen Requiem voor-

de leden van de zielenlijst; om 7 uur Lof ter era
van het Allerh. Sacrament met rozenhoedje.
Vrijdag Feest van Maria's Verschijning in Lour».

des, verjaardag van de H. Wijding van onzen
Bisschop. De gelovigen worden verzocht bijzonder-
voor onzen Bisschop te bidden op die dag.
Zaterdag van 5—9 uur gelegenheid om t'e-

biechten.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 5 Febr. Einde Sabbath 5-39 uur.
Vrijdag 11 Febr. Aanvang v.d. Sabbath 4.45 uur.
Zaterdag 12 Febr. Einde v..d. Sabbath 5.51 uur..
Ochtendgebed op Sabbath te 8V2 uur.
Leeroefening te kwart voor één.
Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE .

Algemene Begrafenis-Vereniging.
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en . Rijwerk.
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105 .

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat lö — Telefoon 276~
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ZANDVOORTSE CDU RA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoórt, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoórt, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoórt

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Wie zijn tegenstander belet op te komen voor
zijn principes, welke hem dierbaar zijn, en de
nodige macht bezit de mond te snoeren, bet

reikt tenslotte niets anders dan de vrede en
de harmonie van het kerkhof, waarop

.
m'ef

. zijn tegenstander, maar hijzelf met zijn vrieni

• den begraven wordf.
PRIESTER Dr. POELS.

ï AAN DE KATHOLIEKEN ÓNDER'ONZE
. . LEZERS.

In 'de riibrSe-k Godsdienstoefeningen zult U
niet méér aantreffen de diensten in Uw kerk. Dit

is niet onze schuld, doch wordt veroorzaakt' door
de beslissing van Uw pastoor, waardoor ons die

' gegevens niet meer worden verstrekt.
' Natuurlijk wilt ge nu gaarne weten, wat aanlei»

ding heeft gegeven tot deze 'boycot»maatregeI

van Uw pastoor. »

Welnu, wij zullen U volledig inlichten, opdat
gij in staat zult zijn de kwestie te beoordelen-

Woensdag j.1. ontvingen we de volgende brief:

Zandvoórt, 8 Februari 1938
. .WelEdl. Heer Gertenbach, In uw blad „de
Zandvoortse Courant" lees ik reeds een paar

keer een advertentie van de Nieuw Malthu»
siaanse Bond. Mag ik U om wille van de
•goede zeden — de natuurlijke zedenwet
geldt, toch'alle mensen — verzoeken om deze
'advertentie niet meer te plaatsen? U zult

misschien daardoor een kleine winst moeten
derven. Doch ik vertrouw, dat U voor de in»

. standhouding van de openbare zeden gaarne
zulk. een geldelijk offer over hebt. Ik dank
U bij voorbaat voor uw welwillendheid en
verblijf Met de meeste hoogachting

Uw dw. dienaar, P. van Diepen pr.

Pastoor.

Daarop antwoordden wij als volgt:

Zeereerwaarde Heer, In antwoord op- uw
schrijven van 8 Febr. j.1. moet ik U mee»
delen, dat ik aan Uw verzoek — waarmee
U invloed wenst uit te oefenen op inhoud en
exploitatie van de Zandv. Courant — uiter»

aard niet kan voldóen. Trouwens elke niet

bij de wet verboden vereniging heeft in ons
land de "vrijheid om te adverteren, behoudens
verantwoordelijkheid voor de strafwet.

'En wie de strekking - van een bepaalde -ad»

—

vertentie niet 'bevalt — om .welke- reden dan
ook — kan overgaan tot plaatsing van een
advertentie met tegengestelde' strekking. Aan
een zodanige advertentie zal evenmin plaat»

sing geweigerd worden, als aan de door U
bedoelde.
Alleen een blad van een bepaalde richting— en dat is de Z-Ct. juist niet — kan zich op

' een min of meer exclusief standpunt plaat»

sen.

Vertrouwende, dat U mijn opvatting bij na»

der inzien volkom-en juist zult achten, -ben ik,

Hoogachtend,
.

W. J. Gertenbach.

'Hierop volgde Donderdag het niet willen af»

. geven . van do godsdienstberichten. Desgevraagd
verklaarde do Pastoor door de telefoon met mij

over de kwestie te willen spreken, op welke uit»

nodiging ik meende niet te moeten ingaan.

'Mijnerzijds was n.1. in m'n brief reeds gezegd,

wat gezegd moest worden en wat kortweg hier»

op neerkomt, dat de Pastoor zich — evenmin als

iemand anders — met mijn zaken heeft te be»

moeien. Ik bemoei me toch ook niet met de zaken
van den Pastoor of van de R.K. kerk? We zijn

beiden op eigen terrein ons eigen baas. Aan dat

recht zal de Pastoor niet laten tornen, en ik

evenmin.
Overigens volsta ik op dit ogenblik met te ver»

wijzen naar de m.i. van een juiste opvatting ge»

tuigende woorden van Priester Dr. Poels, aan de
kop van dit blad afgedrukt en onthou me dus
momenteel van een uitgewerkt oordeel over het

optreden van den Pastoor in deze kwestie.
De Uitgever, W. J. Gertenbach.

NED. CHRIST. RADIO VER. N-C.R.V.
Woensdag a.s. komt de N.C.R.V. in Monopole

met haar bekende klankfilms „In Stormgetij" en
„'Hoe 't reilt en zeilt". Aangezien deze films over»

al in ons land volle of uitverkochte zalen trek»

ken, strekt hef tot aanbeveling zich spoedig van
. plaatskaarten • te voorzien, temeer daar de film

„Den Vaderlant getrouwe",; waarin o.m . .de
v Oranjesvreugde in ons land -wordt vertoond, is

'toegevoegd. Voor bijzonderheden zie men de ad»

vertèritie in dit nummer,

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 4 tot en met 10 Februari 1938.

Geboren: Jacoba Katharina, dochter van W-
Keur en K. Grawingholt, Kruisstraat 4.

Gevestigde personen:
A. C. van den Heuve, v.A'dam, Dr.Gerkestr. 32rd
C. D. van Kuyk, v. Magelang, Heem'skerkstr. 14

AD'SPIRANTENLIED.
Wie doet aan gymnastiek, die Heeft schik,

• die heeft pret in z'n leven.

Die blijft lang energiek en in staat tot kracht'»

dadig streven.

Wie met ons mee komt turnen in 't Koninklijk
Verbond,

Dio blijft z'n hele leven vaardig, vrolijk en
gezond.

Wij vlassen altijd maar op' hét uur, dat de les

gaat beginnen.

Dan staan wij keurig klaar om gezondheid en
kracht te winnen.

Wie eenmaal voelt do vreugde.van [t turnen-"'. .-„ '
• op'. muziek,

Dio sluit zich daad'Iijk bij ons. aan:- • •.

Lang leev' de Gymnastiek!

Op de eerstvolgende adspiranten. gymnastiek»
uitvoering 2 Maart a.s. zal 'dit Officiële ' Ads'pi»

rantenlied na de opmars en - vaandelgroet door
allo adspiranten .gezongen worden.

ATTENTIE!!
Met ingang van heden hebben wij de abonne»

mentsprijs van ons blad aanmerkelijk
VERLAAGD .

en gesteld op ƒ 1.00 en ƒ 1-60 per jaar, bij voor»
uitbetaling. Niet, omdat wij thans nogmaals een
poging 'willen doen, om van ons blad te maken
een abonnementenblad, maar omdat wij de laat»

ste tijden opmerkelijk veel personen aan de zaak
krijgen om nog een tweede nummer van de
„Zandvoortse Courant", daar hun .blad is zoek
geraakt, vuil geworden, gescheurd of omdat ze
het zelf niet graag willen missen en toch graag
nog een 'exemplaar zenden aan een zoon in Indië,

Afrika of Amerika.
Buitendien zijn er ook meerderen buiten Zand»

voort — oudsinwoners en trouwe badgasten —
dio gaarne een abonnement op ons blad zouden
hebben, maar dit laten, omdat ze ƒ 3.60 toch wel
wat te veel vinden voor een weekblaadje. En
ook meerderen in Zandvoórt zullen — dat is in»

dertijd wel 'gebleken —" ons democratisch blad
gaarne willen steunen door een abonnement, nu
zij dat kunnen doen voor slechts een hele gulden
per jaar. Temeer, omdat zij daardoor de beschik»
king krijgen over twee nummers van ons blad,
iets waaraan in vele hotels en pensions steeds
weer behoefte bleek te bestaan.
Voor wio een nummer wil bewaren, of eentje

opzenden aan een familielid.' of kennis, is het— gelijk reeds gezegd — ook prettig de beschik»
king te hebben over twee exemplaren.
Want, lei 'wel! wie een abonnement neemt,

krijgt nog evengoed . zijn gratis exemplaar 6e»
zorgd.
Aansporen tot het nemen van een abonnement

zullen wij niet, ook niet bij onze ahonné's van
een jaar geleden, omdat een vrijwillig genomen
abonnement ons veel meer waard is dan een, dat
min of meer afgedwongen zou zijn.

DE UITGEVER.

INGEZONDEN.

FEESTAVOND "

ZANDVOORTSE SCHOLIEREN.
Dat -Monopole is een prettig huis. Alle mensen

komen er voor hun plezier. Woensdagavond wa»
ren daar de oudere leerlingen van de Zandvoórt»
se ~óhde'r\vijs»ïhrlcTïBngenr om de geboorte van
prinses Beatrix in klasseyerband te vieren.
De toneelvereniging van het Chr. Lyceum te

Haarlem was er, om met een bewerking van 'het

bekende Floris ende Blancefloer, de avond tot 'n

onvergetelijke te maken.
Onder het waakzame oog van heren leraren

heeft de Zandvoortse schooljeugd dan ook een
prettige avond gehad.

Dit zou dan een verslag kunnen zijn. Onze Ie»

zers zouden een indruk hebben van het geheel,
en de zaak was voorbij.

-Natuurlijk meende Ü al zo'n beetje te weten,
wat er zich op zon avond afgespeeld zou moe»
ten hebben. Een openingswoord van een der aan»
wezige redenaars (alle leraren waren aanwezig.en
dat zijn toch geboren redenaars!) Vanzelfspre»
kend voorafgegaan door een geestdriftig gezon»
gen Wilhelmus.
Maar dat alles schijnt wel zó aftands te zijn,

dat dat' niet meer nodig gevonden werd.
De jongemensen van het Chr. Lyceum gaven

zich een middag en een avond, om het de aanwe»
zigen zo aangenaam mogelijk te maken. Na zo'n
voorstelling pleegt men do spelers voor de zaal
te .complimenteren en te bedanken, vooral waar
hun medewerking geheel belangeloos was.
Zij spelen voor hun plezier en ze deden het puik.
Maar er bleek geen redenaar met zoveel psycho»
logisch inzicht in de zaal aanwezig te zijn.

Wel ging beleefdheidshalve het doek driemaal
op, maar men behoort zoveel inzicht te hebben,
dat men begrijpt dat zulke jongelui méér ver»
wachten. Zijn de Zahdvoortso bloemenhandela»
ren dan zó duur?
Er was bal voor de kinderen na ...

.

De leraren vertrokken toen. Juist toen een waak»
zaam oogje wel noodzakelijk werd. Als excuus
werd aangevoerd.dat de leiding overgenomen was
door anderen. Die anderen waren twee mensen,
de heren Hildering en Kiefer. Zo deden 2 mensen
het werk, wat vóór hen vijftien gedaan hadden.
Vanzelfsprekend werd ook bij het einde het Wil»
helmus niet gezongen ....

Waarom" niet?

P. DEKKER.

't Verheugt ons, dat uit de jeugd zelf deze stem
van protest opgaat. Ook wij hadden na beko»
men inlichtingen reeds geconstateerd, dat hier
iets niet „in orde" was, doch voelen na het inge»
zonden van P. Dekker geen behoefte er thans
meer van te zeggen, daar de betrokkenen uit het
bovenstaande wel de nodige lering zullen trek»
ken. Red.

INGEZONDEN.

Geachte Redactie, Zoudt U zo goed willen zijn,'

om dit ingezonden stukje in Uw veelgelezen blad
te plaatsen?
Toen ik Zondagavond in Monopole het toneel»

stuk „Do Rozenkrans" bijwoonde, heb ik er ver»
stomd van gestaan, dat' er zoveel gerookt -werd
onder de toeschouwers, die erg talrijk waren. In
elke schouwburg of theater is het door de auto»
riteiten ten strengste verboden te roken, maar
in Zandvoórt is dat' niet het geval. Bij zo'n zwaar
stuk als de Phoenix heeft opgevoerd, is het ro«

ken wel erg lastig voor de spelers. .Met de
pauze en tijdens het bal kan er toch genoeg ge»
rookt worden! Als er gespeeld wordt en het is

donker in de zaal,' dan kan een weggeworpen,
.eindje "sigaret of sigaar heel gemakkelijk brand
veroorzaken en natuurlijk een paniek onder de
bezoekers veroorzaken.

;

U, mijnheer- de Redacteur, dankend voor de
plaatsruimte, ' " ; ,.._.
• •..-•

i
- P.- v.d. VEN,

Bilderdijkstraat 7.

SPORT.
VOETBAL.

„De Zeemeeuwen" 18 jaar.

2 Februari j.1. was het 18 jaar geleden, dat de
Zandvoortse Voetbalver. „De Zeemeeuwen" werd
opgericht. Bestuur en leden, onze hartelijke ge»

lukwensen!

Hollandse oefenmeesters.

Wanneer we zien, dat 4e klassers als H.E.D.W.
en Oosterpark zich do luxe van een trainer kun»
nen veroorloven, dan vraagt men zich af, waar
dezo clubs, die tussen de vele honderden Am»
sterdamse verenigingen ternauwernood opvallen
en dan pok. met heel wat geringere recettes moe»
ten tevreden zijn dan onze Zandvoortse clubs, de
financiën vandaan halen.
In hef. vorigo nummer hebben we al uiteenge»

zet, dat de financiële eisen der Hollandse trainers

wei meevallen. Het zou dus best kunnen zijn, dat
de kas van „Zandvoórt" of van „Zeemeeuwen"
dio vergoeding uit de ontvangsten bij wedstrij»
den kan betalen. 'Het is een uitgave, die op de
duur haar rente ruimschoots zal opleveren. Maar
wij weten te weinig van de geldmiddelen der
beide clubs, om dit als vaststaand te kunnen aan»
nemen. Vandaar dat we hier uiteen zullen zet»

ten, hoo een dezer clubs de kosten van een trai»

ner bestrijdt.

Er is een frainingsfonds gevormd, waaraan al»

Ie leden naar draagkracht bijdragen. Er zijn erbij,

dio maar 5 et per week kunnen missen, er zijn

er ook, dio ƒ 2.50 of ƒ 5 geven. Iedereen geeft
met plezier, geen enkel lid, tenzij onmachtig,
tracht zich aan dit vrijwillige offer te onttrekken.
Op iedere trainingsavond storten de spelers 10 et,

op clubavonden of op andere plaatsen, waar een
aantal leden bijeen is, zor,gt een bestuurslid, dat
het trainingsfonds niet wordt vergeten. Zo is een
fonds tot sfand gekomen buiten bezwaar van de
gewono kas, men hoeft niet te lenen, heeft geen
verplichtingen op zich genomen, waaronder de
club gebukt gaat, of die de groei der vereniging
zouden ondermijnen.
Zou dit nu ook bij ons niet mogelijk zijn? Zou»

den Zandvoórt en Zeemeeuwen niet bij machte
zijn te doen, waartoe deze 4e klassers in staat
zijn? Clubliefde, goede wil, een kleine of grote
persoonlijke opoffering, en ook in Zandvoórt heb»
bén wij één of twee trainingsfondsen.cn één. of
twee trainers.

Wij hebben het onze gezegd. Wie bindt nu de
kat de bel aan?

De wedstrijden vanZondag.

Zandvoórt mag waarlijk niet mopperen. Zelf
deed ze haar plicht door D.E.C, met 3—1 te klop»
pen (haar zesde achtereenvolgende overwinning),
maar dat zou haar nochtans niet veel hebben ge»
holpen, ware het niet, dat Bloemendaal (voor het
eerst zonder Do Bock) maar liefst een 6—1 ne»
derlaag leed tegen De Meteoor. Hierdoor hebben
de geelblauwen, met Kinheim, eensklaps weer een
fraaio kans gekregen en het' mooiste is, dat zij

de beslissing nu in eigen handen hebben.
De Zeemeeuwen lieten het lelijk liggen tegen

Schoten; ongedisponeerdheid van keeper Mole»
naar schijnt do hoofdoorzaak van de .5—1 neder»
laag te zijn. Ook het tweede elftal der oranje»
zwarten bracht het er slecht af en moest in de
a.s. kampioene Watergraafsmeer 2 met 5— zijn

meerdere erkennen.
Zandvoórt 2 deed het beter. Met 2—1 bleef

zij de baas over -Haarlem 4, en dank zij de neder»
laag van 'Edo 5 zijn de papieren der geelblauwe
reserves eensklaps gestegen.

Zandvoórt—D.E.C., 3—1.

'Het is met Zandvoórt wel eigenaardig gelopen.
Toen, in het laatst van December, Gijs Keur ge»
schorst werd en daarbij steeds geen goede plaats»
vervanger voor Schweinsbergen kon worden ge»
vonden, was de algemene opinie, dat het nu met
Zandvoórt afgelopen was. En toen zelfs Arie Mo»
lenaar niet meer beschikbaar bleek, kwam—

. noodgedwongen.' — tegen Kinheim een elftal

in het veld, dat tot aller verrassing tot' een zeer
goede prestatie in staat bleek. Do juiste combi»
natie bleek eensklaps gevonden te zijn en werd
daarna slechts gewijzigd, indien blessures van
spelers dat strikt noodzakelijk maakten. Door het
daarna weder beschikbaar zijn van Schweins»
bergen en de opname van Andr. Weber in de
halflinie is de verdediging sterker dan ooit te
voren. Dorus de Muinck voldoet op de spilplaats
uitstekend en Henk Koper, die soms wat te on»
besuisd optreedt, kan ook best meekomen.
Dat de voorhoede haar plicht doet, is gebleken.

21 Doelpunten in 5 wedstrijden is een getal, dat
genoemd mag worden.
Het heeft Zondag anders wel gespannen; het

spel van D.E.C, (misschien herinnert men zich
ons verslag van do wedstrijd in Amsterdam)
schijnt do geelblauwen niet te liggen. De rood»
hemden speelden met slechts 4 man in de voor»
hoede, dio tegen de hechte

. Zandvoort»verdedi»
ging niets hadden in te brengen. Daarentegen was
de verdediging, met den spil als stopper, zo sterk
mogelijk en Bloemendal kreeg dan ook zelden
een vrijo kans. Als een harmonica trok alles sa»
men, wanneer Harry trachtte er tussen door te
glippen en hij werd steeds zó scherp bewaakt,
dat 'do enige oplossing was, door gedurig van
plaats 'verwisselen met Schut, D.E.C. 's verdedi»
ging van de kook te brengen, hetgeen dan ook
.gelukt is.

Reeds kort na de aanvang had 'Harry met een
geweldig schot den' roden keeper 't nakijken ge»
geven, maar wegens hands kon het doelpunt niet

. worden toegekend. 'Ondanks Zandvoorts over»
wicht scoorden de bezoekers na 20 minuten het
eerste, welk doelpunt een' gevolg was van een
misverstand in de geelblauwe verdediging.

10 Minuten later, nadat we hadden kunnen zien
hoe voortreffelijk v.d. Bos en Bloemendal elkaar
begrepen," maakte J. de Muinck de bal voor v.d.

"Bos vrij;, een scherpo voorzet volgdo cn.Luiting
kogelde .het leder ineens in de touwen. 1—1.

Na de rust, die dus met gelijke stand was inge»
gaan, bleef Zandvoórt haar overwicht behouden,
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Intern. Ver. „BEL LAM Y"
afdeling Haarlem en omstreken.

Secr.: Bosch en Duinplein 4, Bloemendaal

Grote Openbare Bijeenkomst
op VRIJDAG 18 FEBRUARI a.s.

20.15 uur precies in de grote zaal van
GEBOUW „ZOMERLUSf", Kosterstr. 5
te Zandvoórt
Spreker: de heer Mr. A. MANUSSEN uit

do Bilt over

„Een Wereld zonder armoede"
alsmede opvoering van het toneelstuk

UIT DE CHAOS
Gelegenheid tot gedachtenwisseling.

Introductie vrij. Toegang kosteloos.

maar er werd o.i. te weinig op do vleugels ge»
speeld-
Na een kwartier gaf Luiting een goede voorzet,
dio door Schut met het hoofd werd benut; kei»
hard kopte hij het leder langs den verrasten doel»
man. 2—1.

Er werd soms fel gespeeld, de spelers gaven
zich geheel, maar de D.E.C.»verdediging wist van
geen wijken, v.d. Bos vertolkte een goede partij,

doch voor doel waren de gastheren niet gelukkig.
Eerst een minuut voor het einde werd do over»
winning veilig gesteld, toen Schut een goed door
Bloemendal aangegeven bal over den uitlopenden
keeper in het doel kopte, 3—1, weermee, zo men
daaraan nog mocht twijfelen, Schut bewees, met
z'n hoofd beter te kunnen scoren dan met z'n
benen.
Een zwaar bevochten overwinning derhalve; een
compliment aan den scheidsrechter voor z'n per»
fecte kijk op buitenspel.

a.s Zondag.
Nu het einde der competitie in zicht komt, is

iedere wedstrijd van belang. De Zeemeeuwen
krijgen bezoek van Kinheim en- als het oranje»
zwarto team op volle toeren draait, krijgen de
Velsenaren het niet gemakkelijk. Zandvoórt gaat
Beverwijk opzoeken, een ploeg, die kans ziet op
eigen terrein met 2—1 van S.D.Z. te verliezen,
doch soms hard uit haar slof kan schieten; niet»
temin geven wij geelblauw de beste kans.

'En dan moeten we maar afwachten, wat Scho»
ten op eigen veld tegen De Meteoor presteert,
want ook do Tuindorp»bewoners zijn voor Zand»
voort nog gevaarlijke tegenstanders. Bl'daal zal
tegen W.M.S. wel beter oppassen, waarmee niet
gezegd wil zijn, dat we ons over een nederlaag of
een gelijk spel van de oranjehemden erg zouden
verbazen.
Zondagavond of Maandagmorgen weten we

meer.

IS.

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"
Uitslagen van Zondag 6 Febr-:
Schoten 1—Zeemeeuwen 1, 5—1.

Zeemeeuwen 2—Watergraafsmeer 2, 5.

D.S.K Zeemeeuwen 3, 4—0.

Zeemeeuwen 4—Halfweg 2, —1.

Zeemeeuwen 5—SV.'34 2, 2—5.

Zeemeeuwen jun.—Bl'daal jun., 4—1.

Adsp. Competitie:
R.C.H, a—Zeemeeuwen b, 6—1.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zeemeeuwen 1—Kinheim 1, 2 uur.
Schinkelhaven 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Hillegom 2, uitgesteld.
Zeemeeuwen 4—Kinheim 5, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—V.O.G. 3, 10 uur.
Haarlem c jun.—Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adsp. Competitie:
VI. Vogels a—Zeemeeuwen a, 3.30 uur.
Zeemeeuwen b—H.F.C, b, 2.30 uur.
Aan de spelers van het vijfde elftal wordt

medegedeeld, dat do aanvang van do wedstrijd
Zeemeeuwen 5—V.O.G. 3, nader is vastgesteld
op 10 uur.

Do wedstrijd Haarlem c jun.—Zeem. jun. zal
worden gespeeld op terrein no. 4 gelegen aan de
van Nesstraat ingang Edo=veld.
H.H. Aanvoerders wordt beleefd verzocht, di»

reet na afloop van een westrijd de wedstrijdfor»
mulieren bij den secretaris te bezorgen. Dit voor»
komt onnodige portokosten en boete.

HOCKEY.
Mocht vorigo week Zondag het eerste dames»

elftal van de Zandvoortse Hockey Club het kam»
pioenschap behalen, Zondagmiddag wist het eer»
sto herenelftal door een 2—O»overwinning op H.
D.M. 3 het kampioenschap in de tweede klasse
te veroveren. Dit elftal heeft drie achtereenvol»
gendo jaren beslag gelegd op de kampioenstitell
Wederom: onze gelukwensen!
Het eerste dameselftal speelde met 2—2 gelijk

tegen H.B.S. 1, doch het tweede verloor met 5—
van Alkmaar.

SCHAREN.
Het eerst'o tiental van do Zandvoortse Schaak»

club versloeg Zaterdagavond in de eerste klasse-
van de Noordhollandse Schaakbond „Morphy"
uit Den Helder voorlopig met 7—2. De gedetail»
leerde uitslagen zijn: 1. D. J. de Lange, Z.S.C
K. Geus, Morphy, afgebroken; 2. L. Blok dr. F.
Fcestra V2—V»; 3. S. de Lange—D. van der Kamp
V2—

V

2 ; 4. A. C. do Groot_\V. Kwak, Va—

V

a ;

5. J. Spijer—J. Valkenier 1— (binnen 15 minuten
door Spijer met zwart gewonnen, n.1. bij do ze»
vendo zet); 6. L. , G. . Eggink—H. Vegel 1—0;
7. C. L. Bolwidt Jr C. J. Poortman 1—0; 8. P.
Verdonck—J. N. Kuitems 1—0; 9. A. H. Pielago—G. Kleinbloesem Va—

V

2 ; 10 E. van Orden—ir.

J.Oortgijsenl—0. De afgebroken partij zal waar»
schijnlijk ten gunste van Z.S.C; 1worden beslist,
zodat do einduitslag dan 8—2 zou worden. Een
fraaio overwinning!



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON 88

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers, p.k.m 8 fct

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4=persoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4spersoons auto's ƒ 3.75

idem met meer dan 4spersoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4*persoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten hoog*

ste 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4*persoons auto) geen hoger ta*

rief worden berekend dan 35 cent.

Voorlopige Agenda
Zaterdag 12 Febr. _ J.C.G.O.B. Spr.: de heer

E. Loerakker. Aanv. 8 uur.

Zaterdag 12 Febr. — Zandv. Jongerenkring.
Spr. do heer W. J. Rust. Aanv. 8 uur.

Zondag 13 Febr. — Opvoering door toneelver.
„'Op Hoop van Zegen" van „Er staat geschres
ven " door Jaap van der Poll.

Woensdag 2 Maart!. — O.S.S.sadspiranten gym*
nastiek uitvoering in Monopole. Aanv. 8 uur pree.

Zaterdag 5Maart. — O.S.S. gymnastiek uitvoe*
ring in Monopole. Aanv. 8 uur.

Donderdag 28 April — V.A R.A.*ensemble „Fan?
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Koor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

ANNBE EHRBECKER
.VIOOL*, PIANO* EN ENSEMBLE*LESSEN

Einddiploma A'dams Conservatorium

Correspondentic

:

Lod. v. Deyssellaan 174 — Haarlem(N.)

Belasting-Hoekje»

Naar aanleiding van het ingezonden stukje in

het blad van 29 Januari j.1. het volgende:
Welke belasting wordt door B. bedoeld?
Voor do Personele Belasting krijgt men ver*

mindering voor inwonende kinderen beneden 20
jaar naar de toestand op 15 Januari;

Voor de Inkomstenbelasting krijgt men ver*

mindering voor kinderen beneden 21 jaar (ook
die elders verblijven), voorzover dezen niet zelve
in deze belasting zijn aangeslagen, naar de toe*

stand op 1 Mei;
Dit alles is bij de Wet vastgelegd en hierom»

trent kunnen veronderstellingen geen dienst doen.
Wanneer de Wet niet beantwoordt aan het

morelo recht van de tegenwoordige tijd, is het
de taak van ieder onzer het middel te zoeken,
dat daarin verandering zou kunnen brengen.
De juiste weg, om de wet aangepast te krijgen

aan het morele recht van deze tijd, gaat via den
kiezer, c.q. door bemiddeling van de organisaties,

.naar de leden van de Ie Kamer en 2e kamer der

Staten Generaal.
Een ieder, die zich daarvan bewust is, kijke'

dus verder dan zijn aanslagbiljet en inoppere
niet in enge kring, want de roepstem van ons
volk kan in ons land gelukkig nog in volle viijs

heid dóór klinken tot de wetsamenstellers en
de regering.
"Wanneer wij het „willen dienen van de gemeens

schap" op de voorgrond plaatsen, dan dienen wij

ook ons zelve en ons gezin.

IHet request voor ontheffing van de Personele
Belasting betreffende Seizoenverhuur, ligt bij den
Heer J. de Maar, Kostverlorenstraat 38, ter teke*

ning.
Verdere inlichtingen te verkrijgen Bur. Zand*

voortse Courant. Gertenbachs Drukkerij.

Arbeiders Vereniging voor
Lijkverbranding

Laatstelijk goedgekeurd bij K.B. v. 18 Juli 1930

AFD. ZANDVOORT

F
te houden op MAANDAG 21 FEBRUARI 193S

's avonds S.15 uur in „ONS HUIS"

Als Hoofdfilm wordt vertoond een door de film*

groep Visie vervaardigde en door Multifilm ge*

synchroniseerde film, waarin de beschavingsge*
schiederiis vanaf liet ontstaan der aarde tot he*

den uitgebeeld wordt en waarbij de crematie*

gedachte, als tegenstelling van het begraven, ge*

zien wordt als een symptoon van de beschaving.

2e flim: IHet ontstaan en de groei der Arbei*
dersvereniging voor Lijkverbranding.

3e film: Do bekroonde film van J. C Mol,
„Het Wonder der Bloemen".

gg^T" Toegang Kosteloos
Geen toegang voor personen beneden 18 jaar

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Hiermede bericht het bestuur, dat' deelgenomen

.wordt aan een concours in Rotterdam op 21 Mei.
Zaterdag 12 Februari wordt een 'gezellige avond

gehouden in gebouw Zomerlust, uitsluitend voor
leden en donateurs(triccs) met enkele introducé's.
Nadere mededelingen verstrekt de fecstcommis*
sie. —. Maandagavond a.s. repetitie in Ons Huis.
Aller opkomst gewenst.

.TONGEL. CHR. GEHEEL ONTH. BOND.
Heden Zaterdag 12 Febr. houdt de J.C.G.O.B.

een Ontwikkelingsavond in „Ons Huis". Spreker
is do heer Evert Loerakker Jr. uit .Haarlem over
't onderwerp: „Do invloed van alcohol op onze
geest". Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Aanvang S uur.

JONGE HERVORMDEN.
A.s. Vrijdag, 18 Febr. houden de Jonge Her*

vormden een „praatavond", alleen toegankelijk
voor de leden en geregelde bezoekers.

ZANDV. HANDELSVERENIGING.
Op de laatstgehouden bestuursvergadering werd
tot secretaris gekozen do heer J. C. van Houten,
Paradijsweg 20.

CORRESPONDENTIE.
iDoor het grote aantal advertenties moeten ciïkcle
verslagen o.a. V.V.V., Phoenix, Z.'H.V-, tot volï
gendc weck blijven overstaan.

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bilderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST - v, Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

Dg laatsto kans i

f

wordt U geboden om te profiteren van

deze extra aanbieding'
1 blik SPERCIE* of SNIJBONEN .. .. 12 cf

1 blik SPINAZIE of ANDIJVIE 10 et

2 ponds blik DOPERWTEN 22 et

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et

1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.

Modeivleesiiouwerij
Goede wijn behoeft geen
krans, daar DE kwaliteit
bij ons voor zichzelf spreekt.

En dan

UW UITGAVEN LAGER.

Schoolstraat 3 - TeL403

Pasveer bezocht - Koopjes gekocht
TAFELZEIL, alle kleuren 45 et

WERKSPONSEN 12 et

ZEEMLEER 38 et

STERKE BEZEM 25 et

KOFFIEZAKJES 10 et

10 THEELICHTJES 10 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

10 METER KASTPAPIER 10 et

RAGEBOL MET STOK 59 et

AOHT TREE TRAP 198 et

Fa,Th. Pasveer, Haltestraat 27»TeL3fl

REHABILITATIE.

Ofschoon wij van de zaak zelf geen melding
hebben gemaakt, zijn we den heer 6. v.d. Werff
toch gaarno terwille met het afdrukken in ons
blad van een schrijven, dat hem volkomen reha»
biliteert.

.Het luidt als volgt:

Haarlem, 8 Febr. 1938.

iHiermedo verklaren wij gaarne, dat D. v.d.

Werff, melkhandelaar, Östadestraat te Zand»
voort, in tegenstelling met de berichten in

de diverse dagbladen, op generlei wijze* bes

trokken is bij de verduistering van boter.
Dat hierbij zijn naam werd genoemd, is te

wijten aan een voor hem zeer ongunstige
samenloop van omstandigheden, doch heeft
niets to maken met de boteraffaire.

De Directie van de N.V. Haar'. Fabriek
van Melkproducten „De Hafam",

w.g. J. Tammes en A. de Rijk.

ZANDV. JONGERENKRING.

Zaterdag 12 Februari hoopt voor ons te spres

ken de heer U. J. Rust, archivaris van het Oud*
heidkundig Museum te 'Hilversum over het ons
derwerp: „De oudste cultuur van onze duinstreek
van ong. 2000 jaar voor onze jaartelling."

Wij twijfelen er niet aan, of velen zullen gaar»
ne komen om wat meer omtrent de geschiedenis
te horen van onze mooie duinen.
Jongeren en ouderen zijn -van harte welkom.

Aanvang 8 uur.

ZUIVELROOKDEMONSTRATIE.

De zuivelkookdemonstraties, die Dinsdagmid»
dag en savond in gebouw 'Monopole werden ges

houden door de Kern 'Noordholland van het Zuis
velbureau waren zeer goed bezocht en mochten
zich in een grote belangstelling — vooral van
de dames — verheugen. Na een inleidend woord
over de producten melk, boter en kaas, werden
verschillendo recepten bereid, die dooi de dames
gekeurd werden en zich heerlijk lieten smaken.
We kennen dames, die 'smiddags de demonstratie
hadden gevolgd en 's avonds thuis geen trek meer
hadden

Banketbakkerij „HUIZE ROLAND"
Kerkstraat 8 Telet. 72

J heeft als #

fWEEK-END RECLAMEs!
!

Vanille Batons . . . per half pond 35 et •

Pain d'Amande ...,,,, „ 30 et
|

@ Chip. Pudding per stuk 10 et §

HOLLANDIJ&kBIOSCOÖP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 12 Febr., Zondag 13 Febr.. Maandag
14 Febr., 8 uur

Groot Bioscoopprogramma met Variété
Als hoofdnummer opvoering van de grote Ween»
se Operettesfilm:

WIE HET LAATST 1CUST
metHeinz Rühmann, Theo Lingen, Liane 'Haid,
Hans Moser. — Het grootste lachsucccs van dit

seizoen. — Drie komieken die elkander in popu»
lariteit op het Europeese projectiedoek overtrefs

fen in één film! Een lawine van spot, een parade
van kostelijke invallen. Het komt niet dikwijls

voor dat men de spelers op witte doek niet meer
kan verstaan door de lachsalvo's van de toe»

schouwers, dat nu kan men bij deze film mees
maken. — Muziek- van Robert Stolz.

OP ONS TONEEL persoonlijk op- T/ Rhama
treden van 't wonder der 20 eeuw >^____~____

De grote Helderziende. — Occultisme, Helders
ziendheid, Televisie. — Doktoren en geleerden
staan perplex over To Rhama. De sensatie van
Berlijn, NewsYork, Parijs, Wenen. Niemand mag
verzuimen hem te zien! Het is werkelijk iets zéér
bijzonders. — Toegang boven de 14 jaar.

Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Voorzie U tijdig van plaatskaarten, reeds heden
verkrijgbaar in sigarenmagazijn van .T. Water.
Stationsplein.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E-M A T I N E E !

Opvoering van de grote klucht

De 3 vrolijke vagebonden
Een oergeestig filmverhaal, waarbij de lachsalvo's
niet van de lucht zijn. Verder een amusant bijs

programma, o:a. Betty Boop, Poppey do Zeeman
e-a. — Entréo 15 en 52 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 17 FEBRUARI — 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van do 'grote suecesfilm welke met
overweldigend succes in 'het City«Theater t^An»
sterdam is vertoond

Ik was Jack Mortimei*
met -Adolf Wohlbrück. Een spannende mysteris
euze film met adembenemende spanning on actie.

Deze film is nog niet in Zandvoort geweest.

Als tweede hoofdfilm:

De Roos van de Rancho
Een film, die U niet eens, maar meerdere malen
zult willen zien en horen.
Toegang boven 14 jr. 'Entree 30—55 et, alles inb.

«BBlUIHNlIEa

BELANGRIJK BERICHT
Wenst U een

goed passend Corset
en BustehouderS

Ook voor corpulente figuren het B
juiste model. *

Eén adres

Koopjeshuis
Kerkstraat 32—34

Vakkundige bediening.

Nog slechts enkele wollen Damesja;
ponnen van onze extra aanbieding
voorradig!!!! f 4,95

Crisis en Spaarbonnen zijn ook geldig.

RHBBBQ3BBSSSB3masSS9MMMKHÏ

Bi

Electrische Model-, Rund-,
Kalfs- en Varkensslagerij

Automatische Koel-Inrichting

H O FFMAN
DA COSTAPLEIN 15 - TELEFOON 382

ZANDVOORT

EERSTE KWALITEIT HOLL. RUNDVLEES
Lappen en Gehakt ƒ 0.50

Magere Lappen „ 0.55

Bouilli Poulet „ 0.50

Ribs of Lcndelappen 0.60s0.65

Rosbief „ 0.70

Ribstuk, punt „ 0.70=0.75

Dominost'uk „ 0.75
Lende „ 0.75

Rollade, rib .

.

Rollade, lende

Entrescote

Baklappcn

Biefstuk

Ossenhaas
Niervet

ƒ0.70

„ 0.75

„ 0.80

„ 0.70

„ 0.90

„ 0.90

„ 0.55

BLANK VARKENSVLEES
Gehakt
Saücijssen
Lappen
Carbonade schouder
Carbonado rib ,

Carbonade haas

ƒ 0.55

„ 0.60

„ 0.70

„ 0-55

„ 0.60

„ 0.65

Filet ƒ 0.75
Fricandeau 0.75
Mager Rookspek „ 0.60
Vet Rookspek 0-50
Pekelspek , , 0.60
Reuzel . . .

.'

„ 0.50

VET KALFVLEES
Gehakt
Poulet
Lappen
Carbonade
Borst
'Ribstuk

ƒ 0.70

„ 0.70

„ 0.S0

„ 0.70

„ 0.80

„ 0.90

Nierstuk ƒ 0.90
Fricandeau 1.00
Blindo Vinken 1.10
Oesters „ ï.20

Biefstuk 1.10
Snitzeis 1.10

Alles per pond — Dagelijks horen en bezorgen
zonder prijsverhoging.

Uitsluitend eerste kwaliteit Holl, Vlees



ttGEBOUW „MONOPOLE
STATIONSPLEIN TELEFOON 40

Wegens enorm succes

Blijspel in 3 bedrijven van C. Mozer op ZATERDAG 12 FEBRUARI 8.I5 uur door

NA AFLOOP BAL onder leiding van den Heer J. Stol Jr. Muziek: „The Tune Mixers"

REPRISE VAN

TONEELCLUB „ONS TONEEL"
Entree f 0.25 plus belasting

'Gedurende deze maand is op ons atelier gelegen»
heid om de stof, die U eventueel zelf 'hebt, bij

••ons te laten vervaardigen tot' Mantel of Costuum.
Maakloon vanaf ƒ 15.

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
'Gedipl. Coupeur voor Dames» en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Ontvangen de nieuwe Collectie 1938

Een keurssortering.

SXSVSgvagvagsSigSa)®^

Op Zondag 20 Febr. 1

hopen onze gelief»
\

de ouders, behuwd»
en grootouders

M. Prins
en

S. Prins-Coezijn

;
hun 50*jarige echt»

, vereniging te iher»
1 denken.
'< Receptie van 2.30»
1 5 u. Pension Kerk»
|
oerle, Gr. Krocht 1.

1 Hun kinderen-

1 Dr Gerkestraat 19.

|
Enige en algemene

i
kennisgeving.

GEVRAAGD

:

LES
in LATIJN en GRIEKS
Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaohs Drukkerij,
onder no. 3303.

GEVRAAGD

:

Netbeschaafd Meisje
leeft, ongev. 20 jaar,

voor halve dagen.

Adres te vernemen aan
bui*. Zandvoortse Crt.,

TE HUUR GEVRAAGD
GEiVI. HUIS

oi gedeelte in Zuid, van»
af Mei—half Juli of van
half Juli—1 Sept, Opg.
van .ruimte en prijs

onder no. 3302.
Gertenbaehs Drukkerij
Zandvoortso Courant.

Huurverlaging
Vrije Beneden»

en Bovenhuizen
vanaf ƒ 18 per rand,
gelegen omtrek station.

MAKELAAR \V. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

TE HUUR

:

Zonnig Bovenhuis
Schoolplein 3, bev. 3 ka»
mers, groto keuken met
balcon. (Huurprijs ƒ 4.50.

Te bevr. „De Wolbaai",
Schoolplein 4.

Welke oud»zeeman Keeft
voor mij ter OVER»
NAME een nog uit»

stekende

PRISMA-KIJKER?
Br. met prijsopgave enz.
bur. Zandvoortso Crt.,

Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 3202.

TE 'HUUR: ongemeubil.

Vrij Bovenhuis
bev. 3 kamers, keuken,
balcon, schuur en groot
droogplat. Huurpr ƒ 4.25

Te 'bevr. J. de Roode,
Gasthuisplein 2.

TE HUUR GEVRAAGD
Vrij Huisje

of BENEDENHUIS met
tuin tegen 1 Mei. Br.'

met prijs onder no. 3301
Zandvoortse Courant
Gertenbaehs Drukkerij

TE KOOP:
Een gehele

Strandexpioitatie

Prijs bill. Parallelw.lTa.

TE KOOP
geheel nieuw

Kinder ledikantje

met hemel en matras.
Prijs ƒ 7.50. Te zien na
5 uur, Spoorstraat 15.

Complete
Schiettent

Inventaris fo koop.
Zomerlust.

WONINGBUREAU
„K E N W E M E R L A N D"

HOOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
-Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME: 2 blik Zalm - 28 et

1 pond JAVA»RIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I. J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391«IBMIWMBWBi
TE KOOP GEVRAAGD

Gehele of Gedeeltelijke
Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

OUDERAVOND.
Op "Woensdag lö Febr. -wordt in school D een

ouderavond gehouden. Dr. C. .T, Tichelaar «al
een lezing houden over het onderwerp „Oorzaak
van ziekten". Voorts zal een demonstratie wor»
den gegeven van de verkeerstafel, terwijl ten»
slotte een verkiezing van de oudercommissie zal

plaats hebben.

Z.V.T.
18 TELEFOON 18

Geen fooien !

Het eerste
Taxibedrijf In

Nederland
der

Stroomlijn-
Peugeots I

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien I

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .. 10 et-

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Genrt. Haring per pot . 11 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

IM.C.R.V. RADIO-FI LMS

IN STORMGETIJ
Een spannend verhaal van de zee.

Hoe 't Reilt en Zeilt
Kijkjes in het omroep bedrijf.

DenVaderlantgetrouwe
Oranjc»Vrcugdo in ons land.

WOENSDAG 16 FEBRUARI I938

Stationspleinin „MONOPOLE"

Aanvang 8 uur, toegang 54 et', bel. inbegr»

Kinderen 3 uur, toegang 15 et, bel. inbegr-

Toegangsbewijzen verkrijgbaar bij: Jonge»

neel, Hoogeweg 55; Oskam, Poststraat 4a;

Koning, IHaltestraat 62; Mevr. v. Zeyl, Wil»

helminaw. 17, en 's avonds aan het gebouw.

=H

GLAS- en VERFHANDEL
AKromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Va kg,

klaar voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p* liter 7% et

BehangseBpapiei*
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

SCerremaBis Bazai*
GROOTE KROCHT.

Warm-waterzakken

Levertraan
is een vertrouwens»
artikel. — Onze Le»
vertraan bevat ge»
garandcerd min. 700
vitaminescenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L BLAAUBQER
Gcdiplom. Drogist.

Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9, 2

Hoestartikelen

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

JL DE M A A R
OUD » BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

Dost Uw in
ie Zantivoort

on

FORT-SCHOENE
met houtgepende rubber Zool,
onverwoestbaar en goedkoop

A.Ileen»vcrkoop:

ALPH- SPRENGERS
Groote Krocht 8 - Telefoon 6

tegenover het Gemeentehuis.

SENSATIONELE AANBIEDINGEN
BIJ

Zolang do voorraad strekt:

Interlock dames Camisolcs 29 et

Interlock dames Directoires tot maat 52 29 et

Zeer zware kwaliteit met kl. weeffoutjes.

Tijdelijke aanbieding in Schilders overall's en
blauwe en Khaki Overall's, prima kwaliteit' ƒ 1.69

Zware flanellen Werkhemden ƒ 0.89

Verder een uitgelezen sortering in Baddoeken,
Theedoeken, Lakens,' Slopen en Tafelgoederen,
tegen zeer concurrerende prijzen.

Doet nog heden Uw voordeel. — Het is Uw eigen
belang spoedig te komen.

Bij inlevering Uwer CRISISBONNEN ontvangt

tegelijk Uw waardebon.

Bovendien bij f 20.- bonnen f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Eens klant blijft klant

DONDERDAG

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
zal op ;'

17 FEBRUARI a. s.

des morgens 10 uur in het Veilinggebouw Gro=
ie Krocht 20

VEILEN
diverse Meubilaire Goederen, Slaapkamer en ans

•dere Ameublementen, Kasten, Buffetten, Tafels,
Stoelen, Ledikanten met toebehoren, Russisch
Biljart', Gordijnen, Kleden, Bad en Geyser, groot
Koksfornuis, Glas* en aardewerk en tevens van
een Meubelfabriek Kleine meubeltjes zoals: Ta=
feitjes, Kastjes, Ligstoelen, Theemeubels en vele
andere.

WOENSDAG KIJKDAG van 10-8 uur
Voor deze veiling kunt U nog goederen inbren»
gen. Inlichtingen dagelijks.

Grote Krocht 20 — Telefoon 464

i RADIO PE^AT {
^h wordt volgende week fl|

gVerpiaafstf
® van JAN STEENSTRAAT la naar ®

S
9 Kostverlorenstraat 7 £

Telefoon blijft 24 9 ®'
^fe De verkoop en reparaties ondervinden geen vers |^
£k traging. A

kom
graag een kopje
koffie drinken, .

hoe daf komt? .

VAN NELLE'S
PAKJES KOFFIE
is zoo fijn van geur
en zoo zacht van
smaak. Proeft u ze
eens . . . u geniet! . .

t* » '*» ——V^ M *.

F *-i t~.»* i* ." »,

{ --Wh

;y ^Roodmerk
;

50,,'cf;'
:

]' "ZWarfrnerkVji^iCt,. V'";|

i
*'h^arsrnerk 45 et.»-! Groenmerk 37'! et- „%*'

' '.'; 'v^''
' .-' '

,
PER'flALFPONDSPAK' ï'-}-'*~i ''.•:;;. ' ^{ïjï
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Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33, Telef. 26

Deze week
als reclame t

Mocca-Galettes
van 50 et voor 30 cent per % pond

ALS EXTRA RECLAME:

4 ROOMSOEZEIM voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Bij herhaling meent onze Commissie nog eens de
aandacht te moeten vestigen op de gelegenheid,

die er voor jongemensen bestaat, om door tussen»

komst van onze Commissie te werk gesteld tè

•worden bij de Centrale Werkplaats te Haarlem.
Dit is een mooie gelegenheid voor jongens, die

al enige vakbekwaamheid bezitten, niet alleen

om to voorkomen, dat zij door langdurige werk»
loosheid er geheel en al uitraken en het werken
verleren, doch ook om zich praetisch verder te

bekwamen.
Behalve een klein zakgeldjo wordt wel geen

loon uitbetaald, maar het grote voordeel is, dat

men „bij" blijft en daardoor weer meer kans
krijgt om, wanneer er werk aan de winkel is,

een behoorlijko plaats te bekomen.
Zeer zeker is een plaats in de Centrale Werk»

plaats te verkie/en boven het de ganse dag leeg»

lopen en langs de straat slenteren. Daar wordt
men niet beter, maar slechter van!

Jongelui, die dat zelf ook inzien en voor plaat»

sing in aanmerking willen komen, kunnen zich

bij onze Commissie, die, zoals bekend, elke Za»
terdagmiddag van 3 tot 4 uur zitting houdt in

liet gebouw aan de Groote Krocht, hoek Oranje»
straat, aanmelden voor nadere inlichtingen.

Onze Secretaris, de heer H. J. Koning, is des»

.gewenst ook op andere dagen te consulteren aan
zijn adres Haltestraat 62, telefoon no. 457.

Ouders van werkloze jongens, werkt met ons
mede en zendt Uw jongens eens bij ons!

De Commissie.

BRONKHORST
heeft

ZWARTE HEREN MOLLIERES ƒ 2.65

BRUINE «EREN MOLLIERES 2.75

DAMES SUEDE SCHOENEN „ 1.35

Eerste klas Reparatie»inrichting.

BRONKHORST
Haltestraat 21 op 't hoekje

TONEELCLUB „ONS TONEEL"
Het grote succes, dat bovenstaande Toneelclub

fceeft mogen boeken met de opvoering van het
blijspel ,Een ontaard Vader" op een der Oranje»
avonden, heeft het bestuur doen besluiten een
tweede en derde opvoering te geven.
Deze avonden zijn bepaald op Zaterdag 12

Febr. en Dinsdag 15 Febr. 8.15 uur in Monopole.
Een mooie geste van het bestuur is, dat het op

de laatste avond vrij toegang verleent aan de
Ouden van dagen om zodoende ook hun alsnog
iets te geven ter gelegenheid van de blijde ge»

beurtenis.
Behalve de zeer lage entrée»prijzen is voor de

laatste avond nog een speciale prijs vastgesteld
ten behoeve van de werklozen, zodat het voor
niemand een financieel bezwaar zal zijn deze
avond te bezoeken. Zie verder de advertenties en
raambiljetten.

AUTO RAMT V».ViV.»GEBOöWTJE.
Dinsdagavond had omstreeks elf uur een bot»

sing plaats van een auto tegen het V.V.V.»infor»
matiebureau. Op genoemd tijdstip reed een auto
bestuurder met zijn wagen tegen 'het trottoir op.

Na een papierbak te hebben omvergereden vloog
de wagen tegen de pui van het V.V.V. gebouwtje
aan. Twee spiegelruiten braken, terwijl de onder»
pui vernield werd. De auto werd zwaar gehavend
en door de politie in beslag genomen.

BELLAMY»VERGADERING.
Vanwege de LV.B. wordt Vrijdag 18 Febr. een

voor ieder vrij toegankelijke vergadering gehou»
den gehouden in hotel „Zomerlust" in de Koster»
straat. Spreker is de heer A. Manussen uit De
Bilt, terwijl door Bellamy»leden zal worden
opgevoerd het toneelstuk „Uit de Chaos".
Waar ook in ons blad meerdere malen in de

rubriek Dera. Brieven de Bellamy»gedachte werd
bepleit zal er voor bedoelde vergadering zeer ze»

se — zal er voor bedoelde vergadering zeer ze»

ker wel belangstelling bestaan. Als steeds zal er

ook op deze vergadering weer gelegenheid zijn tot

het stellen van vragen. Men late dus do gelegen»
heid tot nadere kennismaking met deze tegen»
woordig sterk groeiende beweging niet ongebruikt
voorbijgaan!

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m

Zaterdag 12 Febr 12.54 1.32 8.50 9.28

Zondag 13 Febr 1-58 2.18 9.55 10.15

Maandag 14 Febr 2.52 3.09 10-48 11.05

Dinsdag 15 Febr 3.36 3-50 11.33 11.48

Woensdag 16 Febr 4.16 4.28 12.12

Donderdag 17 Febr. .. 4.54 5-10 12.24 12.50

Vrijdag 18 Febr 5.30 5.48 1.06 1.27

Zaterdag 19 Febr 6.09 6.24 1.44 2.03

Zondag 20 Febr 6.4S 7.03 2-44 3.00

mnmiunnHnnninnnn
H. H. Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer»,
schilder», behang» en witwerk.

J. W, Rupprechf, Dr. Metzgerstr. 60
BBSUBMBBBHaeaUHIMBB
H.H. ROKERS!!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank. Vossen Breuers,
Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Groote Krocht 25 C. J. BAKKER .

M E VROUW!!

U w W i tervoorraad op
dan eerst even naar

VAN DEURSEN'S AARDAPPELHANDEL
KERKPLEIN 8b TELEFOON 74

mmmawÊmBÈÊÊÊmmwBBBmsnÈmamÊBBÈmm
TONEELCLUB „ONS TONEEL"

REGIE: F. SCHERFF

OP VEELVULDIG VERZOEK
I

EN VOOR DE OUDEN VAN DAGEN
nogmaals opvoering van

I Een ontaard Vader
OF ZIJN ZOON
Blijspel In 3 bedr. v. C. Mozer

op DINSDAG 15 FEBRUARI
8.15 uur in „MONOPOLE"

j NA AFLOOP BAL
#] Voorverkoop bij de Heren H. Luyte, Pakveldstr. 3 en Z.J, Leen, Burg. Engelbertsst.9

g Entree 20 et - Werklozen 10 et pi. bel. - Ouden van Dagen Vrij Toegang

fiiiisiiffliiiiiffifflffliiiiffliiBiiisiasiiiiiiisiafflffliiiiiiisisiffl
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Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten'

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 2—4 uur.

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»
zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagrcparatie ! ! 1

Niet alleen goed en
goedkoop zijn is

de leus van de dag
Ook de bediening moet gaan met een kwinkslag

en 'n lach.

Dit is aan Jaap en Janny best toevertrouwd.
Zij gaan om met jong en oud, .

Het hindert hun geen zier,

Want 't verkopen gaat nu met plezier.

Swaluëstraat 2, Telef» 449
lUIIIUIIHIIIIIIIIHnilHIIII

EN TOOH. BLOEMEN
brengen stemming in Uw woning.

SERINGEN, per tak 8 et

TULPEN-, vanaf 12 a 25 et
CYCLAMES, vanaf 35 et
HORTENSIA'S, vanaf 40 et
Verder uitgebr. keuze PLANTEN en BLOEMEN

Het Goedkope Bloemenhuis
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

êLn Bh Ha
Fa. van Duivenboden ** M. Hollenberg
Haltestraat 45 - Telef. 327 ^\ Dlaconlehuisstr. 1 -Tel. 157

GIRO: 982 09

H. van der Me ij v.h. Wed. J. Kapteijn
Zandvoortselaan 319 - Telefoon 26099

Prima Kriel Eieren f 1.50 per H.L.

Prima Binnen- en Buiteni. AIMTHRACIET
— voor Huisbrand. —

EEN MUSEU
trekt kijkers, doch onze zaak trekt ook kijkers
en zij worden fcopers.

WAAROM?
Omdat onze artikelen zoals Eleetra materiaal, Rij»

wielonderdelen, Schemerlampen, Wandlampjes,
Lampekappen, Stofzuigers, Strijkbouten, Kinder»
wagens enz. smaakvol geëtaleerd en de prijzen
Amsterdamse prijzen zijn.

Ziet de etalage en de Showroom.

Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Alleen Gr. Krocht 5-7 - Tel. 474

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR

:

OIMGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEOEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r*ï n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

DAAR WIJ GEBOYCOT ZIJN
konden wij niet aan de gehouden
Vleestentoonstelling deelnemen

Doch wat zeggen Werk- en Sler-

stukken, die kunnen de maag niet

vullen. Daarom geven wij alleen

Zaterdag bij aankoop van minstens
60 cent vlees

l pond Dik Niervet voor slechts ....... 40 et
en dan nog alleen ZATERDAG
een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Groto Afslag ! Dik vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00
Daar kan niemand tegen op, dus allen naar de

„De Concurrent"
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 1 1

1

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 133 - Van Ostadestraat 25

NED. ISR. GEMEENTE.
Do Kerkeraad dezer Gemeente komt in open»

bare vergadering bijeen op Woensdag 16 Febr.

des avonds te 8.30 uur, in Pension Soester, Zee»
straat 62.

De agenda vermeldt behalve diverse benoemuv
gen, o.m. de installatie van de nieuwsgekozen Ie*

den, do H.H. S. Henselijn, L. Moscoviter en M.
Noach, Rekening en "Verantwoording over I937r
behandeling van de Begroting over 1938.

Ook van de inmiddels afgetreden heren S. Cos*
man en S. Sarphatia zal alsdan afscheid worden,
genomen.

VERLOTING ORANJE»VERENIGING.
De volgende nummers werden uitgeloot:

86, 3.57, 1648, 1771, 888, 1997, 781, 1548,

28, 444, 1787, 2798, 2937, 2768, 2706, 1768, 2063.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij den heer
Brokmeier.

GEZELLIGE AVOND O.H. MANNENKOOR.
Zaterdag 19 Febr. a.s.~ geeft het koor een ge*

zellige avond in „Monopole". Gezien het pro»
gramma voor deze avond, belooft het een avond
te worden, zoals we die in lange tijd niet hebben
gehad; o-a. zullen er enige toneelstukken worden
opgevoerd, terwijl er, onder leiding van den heer
Stol, naar hartelust gedanst zal kunnen worden.
Kaarten voor deze avond zijn „tegen lage prijs,

bij alle leden verkrijgbaar.

RECTIFICATIE.
Zandv. Kring. — Het bestuur van de Vrouwen»

Vereniging heeft de vorige week bij vergissing

meegedeeld, dat er in Februari geen Vrouwen»
avond zou worden gegeven.

Hierbij zij er dus melding van gemaakt, dat
28 Februari a-s. wèl een vrouwenavond zal wor*
den gehouden. >.

VEILIG VERKEER.
We vernemen, dat Woensdag a.s. in school D

een z.g. v'erkeerstafel op die school in gebruik zal

worden gesteld.

Dit zal 's middags 2.30 uur enigszins officieel

geschieden.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

Nog slechts enkele

LAM PEKAPPEN
die wij verkopen beneden inkoopsprijs. Haast UI

Verder Stofzuigers, Kema gekeurd, Electr. Strijk»

bouten, Rijwielen, Radio, enz.

Goedkope Zandvoorter
EL. ZWEMMER — SWALUËSTRAAT 20

Erkend Philips en P.E.N.»installateur.

DANKDIENST.
In de synagoge van de Ned. Israël. Gemeente

werd Zaterdagmiddag om één uur ter gelegenheid

van de geboorte van Prinses Beatrix een dank»
dienst gehouden. Na enige toepasselijke psalmen
gereciteerd te hebben sprak de voorganger, de

heer M. Frank naar aanleiding van psalm 20

„Komt in zijn Poorten met dank en in zijn voor»

hoven met Lof". De heer Frank gaf vervolgens

een historisch overzicht van de Regering van het

Oranjehuis, daarbij wijzende op de bescherming
van de geloofsgenoten onder dit bestuur, in te»
genstelling met andere landen.

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bediening van de H. Doop.

nam. 6.30 uur: Jeugddienst: „Oprechtheid"'.
Ds. Ch. de Beus, Overveen.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 13 Febr. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 13 Febr. 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning:
Cat. Zondag 13.

Nederlandse Protestanten Bond
{Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 13 Febr. 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12

—

1 uur.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer D. Laansma, evangelist te Drie»,

'bergen.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag Ï2 Febr. Einde v.d. Sabbath 5-51 uur.
Vrijdag 18 Febr. Aanvang v.d. Sabbath 5 uur.
Zaterdag 19 Febr. Einde v.d. Sabbath 6.03 uur„
Ochtendgebed np Sabbath te 8 1

/» uur.
Leeroefening te kwart voor één.
Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

'i
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ZANDVOO C00
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Wie het nieuwe niet wil onderzoeken, is

even bekrompen, als wie het oude verwerpt,
omdat het oud is.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Democratie. IV.

Bij Tiet openslaan deze week van een der avond,

bladen werd het oog getroffen door een groot
krantenhoofd „Zonder goud geen stabiliteit" en
terwijl ik dit heel mooi gezegd vond, dacht ik bij

mijzelf: de zin is niet af, er had nog op moeten
volgen: maar met goud ook niet" want dit

wordt op het ogenblik wel overduidelijk bewe»
zen.
Het is waarschijnlijk dan ook wel meer dan toe*

val dat er grote courantenartikelen verschijnen
over onzo monetairo situatie met opschriften
„Pleidooien voor het goud" — „Experimenten
uit den boze" precies op dezelfde dag, dat de
Eerste Kamer zich gaat bezighouden met de bes

groting van Financiën en de eerste klachten over
de werking van het Egalisatiefonds reeds losko»

men.
Wel echter kon men er in lezen, dat het geld

zijn doel practisch had voorbij gestreefd en dat
er groto kapitalen ten bedrage van velo milliar»

den guldens in liquide vorm worden aangehouden
om bij 'n daling van het goud de vlucht te kun»
nen nemen in aandelen en valuta's en omgekeerd
een vluchten in het goud wanneer daling der
valuta's wordt gevreesd.
Dit klopt dus wel zeer precies met onze vorige

'bewering, dat het geld van „middel tot doel",

het doel" zelf, is geworden en dat het huidige
economische stelsel bezig is zijn eigen graf te

graven.
Dit korte teruggrijpen op recente publicaties

mag mij echter niet doen afwijken van het oor*
spronkelijke doel, hetwelk deze brief beoogt en
wel om in vogelvlucht enige belangrijke punten
uit Bellamy's Economie naar voren te brengen.

Ziethier in een 12»tal punten Bellamy's Ecos
nomie populair vertolkt:

1. De welvaart der gemeenschap is de wel»
vaart van het individu. Een volk is niet welva»
rend, zolang niet ieder in die welvaart deelt.

2. Dè middelen tot welvaart van een volk be»

horen in handen te zijn van de regering van het
volk. 'Het is onverantwoordelijk deze middelen in

handen te laten van personen of instellingen, die

de belangen der natie ondergeschikt kunnen ach»

ten aan vermeerdering van eigen winst of bezit.

3. Het voornaamste middel tot welvaart is de
arbeid. De gemeenschap heeft recht op de ars"

beidskracht van al haar leden. Het bestuur der
gemeenschap moet de arbeidskracht van het volk
aanwenden tot welvaart voor allen.

4. Geen enkel individu heeft uitsluitend rech»

ten, ieder heeft ook zijn plichten tegenover de
gemeenschap. Arbeidsplicht rust op ieder, het
recht op het aandeel in de arbeid of in het gepro»
duceerde kan niemand worden onthouden.
De vrouw heeft dezelfde rechten en plichten als

de man. De arbeid in 't gezin is ten nutte van de
gemeenschap, gelijkwaardig aan iedere andere ar*

beid.
. (Het is de plicht van den meest begaafde en den
•terkere betere of meerdere arbeid te verrichten
dan een zwakkere naar lichaam of geest. Zo hij

die plicht verwaarloost, is hij in gebreke. Het
aandeel in plicht en welvaart is dus voor ieder
gelijk.

5. De moeilijkheid van de arbeid bepaalt niet

het loon, doch weerspiegelt zich in de arbeids»

duur.

6- Het gelijke aandeel in de gemeenschappen
lijke welvaart is onvervreemdbaar eigendom van
ieder lid der natie gedurende het hele leven.

7. leder individu krijgt de volle gelegenheid
aijn gaven te ontplooien, opdat het gebruik dier

gaven de gemeenschap ten goede mag komen.

8. Daar de machine een zeer belangrijk mid»
del is tot productie en distributie van het nodige
en nuttige, behoort zij aan do gemeenschap.

Indien de voortschrijdende ontwikkeling der
techniek het produceren en distribueren verge»
fciakkelijkt, wordt de arbeidstijd verkort. De mens
zij dus in geen geval de slaaf der machine.

9. De regering distribuere de producten van
de nationale arbeid naar plaatselijke depots, waar
ieder lid der gemeenschap zich van het nodige
kan voorzien in mindering van zijn crediet.

10. Ieder is vrij zijn aandeel te besteden naar
eigen smaak en verkiezing. De vraag naar een ars

tikel regelt de productie. Het crediet is van een
bepaalde geldigheidsduur en strikt persoonlijk.

11. Ter verkrijging van de noodzakelijke
grondstoffen uit het buitenland regelt de regering

de productie der ruilmiddelen. Invoer en uitvoer
blijven in handen van het bestuur van de natie.

12. Elke godsdienstige en ethische richting

vindt volkomen vrijheid van uiting.

R.

GE* EN ONGEREORGAN1SEERD.
Do Ver. voor Vreemdelingenverkeer hier ter

plaatse is gereorganiseerd en verheven tot 'n semi»
officiële instelling. Dat is geschied op initiatief

van het Hoofd der gemeente, waarvoor we — ik

bedoel do belanghebbenden — niet anders dan
erkentelijk kunnen zijn. Erkentelijk voor de goe»
do wil om officieel werkdadig en ongetwijfeld
krachtdadig deel ie nemen aan de bevordering
van het vreemdelingenbezoek aan onze badplaats.

Of wc — ik bedoel wederom do belanghebbens
den — dankbaar en voldaan kunnen zijn over
deze metnrriorphose, zal Ju tijd moeten leren. En
uit hel eerstvolgend jaarverslag zal moeten blij»

ken, of een verandering ook weleens een verbetc»

rins kan zijn. Er bestaat in elk ,geval een verbete»
ringskans en daarom acht ik het juist' gezien, dat
men met nagenoeg algemene instemming tot de
reorganisatie heeft besloten. Verbeteringszekers

heid hebben wo allerminst en kunnen wo ook
niet verlangen.
Wat krijgen wa nu? Behalvo enige wijzigingen

der statuten, waarvan er één, n.1. do verdwijning
van het „gevestigd bureau" der Vereniging, bijna
„automatisch" en nog wel zonder de vereiste
goedkeuring der leden, een feit is geworden,
meer bestuursleden, n.1. drie uit da gemeentes
raad en drie uit de vrijo V.V.V.smarkt. Daarbij
of daarboven het Hoofd der gemeento als Voors
zitter, benevens een directeur voor binnens en
buitendienst.

Men ziet hef, het is een hele staf, die zich
straks zal geven aan do groei en bloei van de
tweedo Nederlandso badplaats, gelegen aan de
Noordzeekust. Een staf, waarwan de leden_zich
straks gaan buigen over do wereldkaart teneinde
do juiste punten op to sporen, waar zij kunnen
opstellen do schijnwerpers, welko Zandvoort in

hello en fello lichtstralen zullen zetten, zichtbaar
voor de gelukkigen in vele oorden van binnen»
en buitenland, die reislustig zijn of ontspanning
behoeven.

Dat is reclame! — Internationale reclame! —
Maar-, dio reclame 'kost geld, veel geld. En ook
daarom kan de reorganisatie een zegen zijn.

Want officiële instanties —. ze mogen dan al

„semi" zijn — weten nogal eens met meer succes
geldbronnen aan te boren, dan particuliere ins

stellingen. Of een geweldige en door sommige
prominente V.V.V-sïleden spoedig gewenste re»

clamescampagno onvoorwaardelijk noodzaak is

voor het zoal niet wereldbekend, dan toch Euro*
peessbekende „Zandvoort aan de zee" — en of
niet met een eenvoudig „levensteken" kan wors
den volstaan, vermag ik niet te beoordelen.

Intussen zal voor de drie onsofficiële bestuurs
deren een verkiezing moeten plaats hebben, waars
voor allo leden der V.V.V. candidaten kunnen
stellen.

Wie moet men stellen en wie niet? — Voor mij
is de beantwoording van deze vraag niet moeilijk.

Wanneer men er rekening mee houdt, dat het bes
stuur van de onsgereorganiseerde V.V.V. meer res

gelende werkzaamheden dan propagandistische
heeft moeten verrichten — hetgeen ook wel het
geval zal zijn met een gereorganiseerde V.V.V
dat deze regelende werkzaamheden oneindig vele
zijn, als het beantwoorden van talloze aanvragen,
het opstellen en verzenden van adreslijsten, het
inwinnen van allo mogelijke gegevens, het onts
vangen van en het to woord staan aan onnoeme»
lijk velo en dikwijls lastige bezoekers, het beoor»
delen van de ges of ongegrondheid van klachten
en nog zoveel besognes meer— en dat dit alles is

verricht, dat die 'bergen werkzaamheden zijn vers
zet door den thans aftredenden secretaris, den
heer Jules van Raalte, —. en dan nog wel geheel
belangeloos, zonder enige vergoeding — met me»
dewerking van den heer Bisenberger, die slechts

een zeer bescheiden honorarium toucheerde, —
dan weet men, wie op de candidatenlijst moet
wórden geplaatst krachtens eervolle antecedens
ten. Dan weet men, wie op de candidatenlijst
niet mag ontbreken, omdat hij node kan worden
gemist.
Wie men niet moet stellen? — Ook deze vraag

is niet moeilijk te beantwoorden. Geen pensions
houders, omdat het gevaar niet denkbeeldig is,

dat zij te veel snuffelen in de administratieve keus
ken en snoepen van de gerechten, welke bestemd
zijn voor alle rechthebbenden, tegelijkertijd. Ik
zeg dit, zonder in het minst de goede trouw van
wien ook, in twijfel to trekken, maar in het be»
wustzijn, dat ook de schijn moet worden vers

meden.
En ten slotte, stel ook geen vooraanstaande

politieke figuren, althans zover de voorraad strekt
Maar stel vooral candidaten vóór 22 Febr. a.s-

.

I.B.

VERGADERING V.V.V.
J.l. Donderdagavond kwam de Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer in bodega Mustert in een
buitengewone algemene vergadering bijeen. Het
voltallig college was o..m. aanwezig. Na het opes
ningswoord door den heer G. Stel werd het voor»
stel tot wijziging der statuten na een korte bes

spreking met algemene stemmen aangenomen. Tij»

dens de rondvraag vroeg de heer R. J. van Deurs
zen naar de te maken propaganda.
De Burgemeester deelde mede, dat 5000 wan»

delkaarten zullen worden gedrukt, terwijl waars
schijnlijk nieuwe folders zullen worden uitgeges

ven. Aan het einde der vergadering deelde de
voorzitter mede, dat wederom een buitengewone
algemene vergadering zal worden gehouden op
Dinsdag 1 Maart a.s.

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
De jaarvergadering vindt plaats in Ons Huis

op Maandag 2i Febr. om 8 uur.

Aller opkomst is gewenst in verband met bes

langrijke mededelingen.

COMITÉ „VROUWENHULP"
Van een „onbekende" kreeg „Vrouwenhulp"

een groot pak knotten wol. Wo kunnen die wol
prachtig gebruiken voor het breien van broekjes
en truitjes en sokken. De onbekende geefster

hartelijk dsnk voor de warmte, die ze cadeau gaf!

Wij houden ons bij onbekenden en bekenden
aanbevelen! liet Comité,
Westerparkstraat 17.

Een vriendelijk verzoek wordt gedaan, of
iemand kan helpen aan een kinderstoel. Mevrouw
Oostendorp, "Westerparkstraat ontvangt gaarne
bericht.

OUDERAVOND.
Woensdag 23 Febr. 's avonds 8.15 uur wordt ei

in do Christ. Kleuterschool aan do Brederodes
straat een ouderavond gehouden.

Enkelo schoolfilmpjes zullen vertoond worden
en 't hoofd der school zal spreken over „Kinder»
leugens".

, , GEMEENTE BADHUIS.
In do week' van 7 tot* en met- 12 Febr. werden-

23 kuip» en 312 douchebaden genomen.

SPORT.
VOETBAL.

De spanning neemt toe.

Do vier gegadigden voor het kampioenschap
van de 3o klasso B van do K.N.VB., te weten:
Bloemendaal, Zandvoort, Kinheim en De Mes
teoor, hebben Zondag allo hun respectievelijke
wedstrijden gewonnen, zodat in de onderlinge
verhouding niet do minsto wijziging is gekomen.
Dank zij de uitslagen weten we nu toch iets

meer omtrent do krachtverhoudingen; zo geeft
de benauwdo 1— overwinning van het leidende
Bloemendaal, thuis op W.M.S. behaald, te den»
ken. En dan mogen de withemden nog van geluk
spreken, dat. do tegenpartij een strafschop, vier
minuten voor tijd haar toegekend, niet wist te
benutten.
Kinheim trof het, een verzwakt en volkomen

gedemoraliseerd Zcemceuwenselftal tegen zich te
krijgen, want een groto indruk kon het spel der
geelszwarten niet maken. Tegen een volledige
oranjeszwarto ploeg zou zij er dik zijn ingegaan.

Daarentegen toont do 3—1 zege van Do Me»
teoor op Schoten, in een uitwedstrijd behaald,
dat do club uit Tuindorp—Oostzaan momenteel
in uitstekendo vorm is.

Zandvoort had waarschijnlijk nog de zwaarste
wedstrijd te spelen, omdat Beverwijk, haar tegen»
stander, zelf nog een kleine kans op de titel had.
Vandaar dat do 2—1 overwinning der geelblau»
wen, met dio van Meteoor, tot de beste presta»
ties van j.l. Zondag moet worden gerekend.

Er was een vrij talrijke schare belangstellen»
den met Zandvoort meo naar Beverwijk getrok»
ken, om hun favorieten in de strijd aan te moedis
gen. Dank zij twee doelpunten van Schut en J.

do Muinck hadden onzo plaatsgenoten reeds bij

do rust met 2—1 de leiding. Het publiek scheen
reeds vrij zeker te zijn van de uiteindelijke overs
winning, temeer daar na de hervatting Zandvoort
het niet onbelangrijke windvoordeel kreeg. Doch,
precies als in do thuiswedstrijd tegen Kinheim,
gingen do geel»blauwen nu op „safety first" spe»
Ten, zo timmerden, door het terugtrekken der
halfspelers, hun eigen doel zo goed als dicht,
maar benamen nu de eigen voorhoede do lang
niet denkbeeldige kans om nog enkele doelpuns
ten aan haar eigen score toe te voegen.
Het gevolg was, dat- de verdediging het dikwijls

zwaar to verantwoorden kreeg en ware Jan Wes
ber niet in zo'n uitstekende vorm geweest, een
of misschien wel beide punten zouden in Bever»
wijk zijn achtergebleven.
'Onnodig to zeggen, dat de geelblauwo aanhan»

gers menig bange minuut hebben doorgemaakt,
voor het einde daar was.
Wij geven aanvoerder J. de Muinck gaarne in

overweging, om voortaan toch zeker een kwar»
tier in de tweede helft het gewone aanvallende
spel te blijven spelen, gedachtig aan het juiste ges
zegde, dat aanvallen steeds do beste verdediging
is. Temeer waar v.d. Bos en Luiting Zondag in zo
goedo vorm waren, had men de voorhoede wat
meer kansen moeten bieden. In de halflinie was
E. Keesman weer van de partij en zijn medespe»
len bleek wederom een versterking van de ploeg.

Zeemeeuwen—Kinheim, —4.

Er is „rumor in casa" in de Zeemeeuwen. Er
moet wel iets heel ergs zijn gebeurd, wanneer
het bestuur er toe overgaat, vier spelers van het
eersto elftal to schorsen.
Zo traden de oranjezwarten Zondag tegen Kin»

heim met het volgende elftal in het veld:
Molenaar; van Duijn en Drommel; Visser, A.

Keur en van der Moolen; Hendriks, Druyf, Dra»
ijer, Schilpzand en Fransen.
Tegen dit, als los zand aan elkaar hangend elf»

tal, nam Kinheim onmiddellijk het spel in handen
en binnen 10 minuten moest Molenaar reeds de
bal uit het net halen.

Niettemin zag Hendriks kans er alleen van»
door to gaan, hij plaatste de bal zo netjes voor
het doel, dat Franssen haar voor het inblazen
had, maar dezo speler, die zó enthousiast speelt,
dat hij zichzelf gewoonlijk voorbijloopt, miste, tot
ontsteltenis van Zeemeeuwens aanhang, deze op»
gelegde kans.
Wat do gelijkmaker had kunnen zijn en, zo

later bleek, een kans op de zege tegen de uit

vorm zijndo tegenstanders, betekende nu de ge»
nadeslag voor do hevig tegen de Velsenaren op»
ziende oranjezwarten. Arend Keur, blijkbaar ge»
blesseerd, gaf er nu de brui aan en de keeper van
het 3e elftal, de jonge Jan Hennis. kwam het elf»

tal completeren. Hij ging linksbinnen spelen en,
laten wo het maar direct zeggen, hij was lang de
slechtsto man niet in do voorhoede. Maar daar
vijf spelers in do aanval genoeg is, trok Schilp»
zand zich enigszins terug en wat hij daarna voor
een functie in het elftal heeft vervuld, hebben we
niet vermogen to ontdekken. Hij keek rustig toe,
hoe de beide backs zich van hun verzwaarde taak
kweten en heeft, bij ons weten, zelfs geen poging
gedaan om do tegenstanders voor de benen te
lopen.
Do backs, van Duijn en Drommel, hebben een
kranigo wedstrijd gespeeld. Met behulp van de
buitenspel»val werd do Kinheim»voorhoede vrij

goed in bedwang gehouden en toen Visser en van
der Moolen van piaats gingen verwisselen, brach»
ten deze jeugdigo spelers het er verder ook zeer
goed af.

Bij het aanbreken van do rust hadden de gas»
ten hun doelpunten reeds op 3 gebracht.
Toen, bij de terugkomst in het veld, bleek, dat

Zeemeeuwen nog steeds geen spil had, venvacht»
to men, dat dit getal in de tweedo helft tenmin»
sto verdubbeld zou worden, maar dit kwam geheel
anders uit. Van enig overwicht van Kinheim was
geen srrako meer. De beide halfbacks haddon de
za ik goed onder do knio en keeper Molenaar
deed gcede dingen. Ook de Zeemceuwcn»voor»
hoede zat niet stil.

Draijer, goed gesteund door Hennis, bracht
enkele malen de Kinheimsverdediging danig in

het nauw en wanneer. Hendriks er maar in zou
zijn geslaagd, de bal hoog voor het doel" te bren»
gen, zoudon do bezoekers er niet zó zijn afgc»
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komen. Maar Hendriks' voorzetten waren steeds
to laag, zodat zo konden worden onderschept.
Ook Druyf kwam er allengs beter in, maar nie»

mand waagdo een schot.
Eerst tegen het einde van de wedstrijd begon

Draijer enige vuurpijlen af te geven, maar hij was
mot schieten niet bijster gelukkig. Zelfs een straf»

sehop plaatsto hij, buiten bereik van den doel»
verdediger, tegen do paal. Toen Kinheim er nog
in slaagde, een vierde doelpunt ter wereld te

brengen, was do strijd afgelopen.

Voor a.s. Zondag
heeft de K.N.V.B. een inhaalprogramma samenge»
steld. Dientengevolge zijn Zeemeeuwen 1 en 2
en Zandvoort 1 voor do competitie vrij. Zee»
meeuwen 1 benut dezo dag door het spelen van
een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Haar»
lemsc Ripperda, de a.s. kampioen van de 4e klas»

so D, een club met een sterke voorhoede, waar»
aan do Meeuwen hun handen vol zullen hebben.
Zandvoort speelt haar eerste wedstrijd voor de
H.V.B.sbeker tegen een minder sterke 4e klas»

ser, E.H.S., maar nochtans is dezo ontmoeting
voor de vorm harer spelers van belang.
Zandvoort 2 gaat Zondagmorgen bij Droste op

bezoek, wat wel geen moeilijkheden zal opleves
ren. Daar Edo 5 DeCeO moet bekampen, is het
vermoeden niet ongewettigd, dat do positio der
geelblauwE reserves na Zondag weer iets verbes
terd zal zijn.

Een geldig doelpunt?

In de Zondagmorgen gespeelde wedstrijd Zee»
meeuwen 4—Kinheim 5 maakten de laatsten een
doelpunt, dat volgens do Meeuwen niet had mo»
gon worden toegekend. Do keeper stopte de bal
op do doellijn terwijl hij, met gestrekte knieën,
in gebogen houding stond. Een der Velsenaren
trapte toen het leder over de lijn.

Zelfs wanneer de bal niet „los" had gelegen
(hetgeen wij betwijfelen) zou het een zuiver doel»
punt zijn geweest. Er bestond n.1. voor den kees
per geen het minsto gevaar voor letsel, zodat er
o.i. gerust naar de bal getrapt mocht worden.
Het lijkt ons wel van belang, dat dit geval eens

door een der bestuursleden van de Zeemeeuwen,
in een bijeenkomst van spelregel» of scheidsrech»
terscommissie wordt besproken.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V-V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258

Uitslagen van Zondag 13 Februari:
Zeemeeuwen 1—Kinheim 1, —4.

Schinkelhaven 2—Zeemeeuwen 2, uitgesteld.

Zeemeeuwen 4—Kinheim 5, —3.

Zeem. 5—V.O.G. 3, V.O.G. niet opgekomen.
'Haarlem c jun.—Zeemeeuwen jun., uitgesteld.

Adsp. Competitie:
VI. Vogels a—Zeemeeuwen a, uitgesteld.

Zeemeeuwen b—A.F.C, b, 2—4.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zeemeeuwen 1—Ripperda 1, vriendsch., 2 uur.
NieuwsVennep—Zeemeeuwen 3, 2 uur.
Kennemers 5, Zeemeeuwen 4, 10 uur.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, 2 uur.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Bloemendaal a, 3 uur.
Zeemeeuwen b—Bloemendaal b, 3 uur.

'HOCKEY.
Voor do gewone competitie bracht het tweedo

herenselftal van do Zandvoortso Hockey Club
een bezoek aan Alliance 2, dat met 2— werd
verslagen, 'n Wedstrijd om de Tresling»beker tus»

sen Z.H.C. 1 en T.O.G.O. 2 werd uitgesteld, ter*

wijl do promotie wedstrijd dames Bloemendaal 3»

Z.H.C. 1 eveneens geen doorgang vond.

SCHAKEN.
Woensdagavond had in do voormalige bewaar»

school een wedstrijd plaats tussen het eerste tien»

tal van de Zandvoortso Schaakclub en V.V.V. 1

uit Alkmaar. Do voorlopige uitslag was 5—3 ten
gunste van Z.S.C. 1, doch do eindstand zal waar»
schijnlijk 6—4 worden. De gedetailleerde uitsla»

gen zijn:

1. D. J. S. do Lange, Z-S.C. 1—E. de Waal,
V.V.V. 1, Va—1/.; 2 Louis Blok_P. Ros, afgebr.;

3. F. do Lange—P. Deugd, Va—

V

2 ; 4. A. C. de
Groot—D. Appel Jr., Va—Va" 5. J. Spijer_P.
Hoekstra, —1; 6. Pierre Verdonck—A. W. Te»
gel, 1—0; 7. L. G. Eggink—P. Weissenborn, 1—0;
8. A. H. Pielage—P. Hartog, Va—V»; 9. E. van
Orden—B. Veltman, 1— en 10. G. den Heeten»
C. Kieft, afgebr.

N.CR.V.sFILM.
Woensdagavond bestond er grote belangstelling

in Monopole voor do N.CR.V.=film, daar er toch
zeker vijfhonderd personen aanwezig waren toen
do heer J. Wagtendonk de bijeenkomst opende.
Vertoond werden de films „Hoe 't reilt en zeilt",

„Den Vaderlant getrouwe" en „In stormgetij",
iintcn, dio met belangstelling werden gevolgd.
Vooral de laatste film werd ten zeerste gewaar*

deerd.

„EEN ONTAARD VADER"
Slechts een klein aantal personen maakte Zater»

dagavond in gebouw Monopolo de tweedo voor»
stelling medo van het blijspel „Een ontaard vas
der" in drio bedrijven van C. Mozer door de to»
neelclub „Ons Toneel". Groter was do belang»
stelling j.l. Dinsdagavond, toon hetzelfde blijspel
voor do derde maal werd opgevoerd, nu voor do
ouden van dagen en de werklozen. Er werd harte»
lijk gelachen om de komische verwikkelingen.

OPBRENGST BUSJES.
Het V.A.R.A.sbestuur te Zandvoort deelt ons

mede, dat de opbrengst van do Bouwfondsbusjes
bedroeg ƒ 176,67.



Garag© en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer pp
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8-10 TELEFOON UU

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4*persoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4»persoons auto's ƒ 3.75

idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten hoog»

ste 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4»persoons auto) geen hoger ta»

rief worden berekend dan 35 cent.

i'i'ï'i'
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Voorlopige Agenda
Zaterdag 19 Febr. — Zandv. Jongerenkring.

Spr.: do heer P. Verdonck. Aanv.: 8 uur.

' Woensdag 2 Maart'. — O.S.S.sadspiranten gym*
nastiek uitvoering in Monopole. Aanv. 8 uur pree.

Zaterdag 5Maart. — O.S.S. gymnastiek 'uitvoe»

ring in Monopole. Aanv. 8 uur.

Donderdag 28 April — V.AR.A.=ensemble „Fans
rasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

ANBISE EHHBEC1CER
VIOOL», PIANO» EN 'ENSEMBLE»LESSEN

Einddiploma A'dams Conservatorium

Correspondentie:

Lod. v. Deyssellaan 174 — Haarlem(N.)

DE ROZENKRANS.
Gaarne verlenen wij plaats aan onderstaande

recensie, ons door een der bezoekers toegezon»
den.

Men verbaast er zich eigenlijk over, maar liet

stemt bovenmenselijk gelukkig tegelijkertijd, dat
in een wereld als in deze dagen, de verdierlijking
nabij, waarin tienduizenden tevergeefs gebrachte
mensenlevens nauwelijks schijnen te tellen, een
roman als Florenco Barclay's „Rozenkrans" de ge»
voelige snaren van het hart van deze zelfde we»
reld toch heeft! vermogen te doen trillen, en meer
dan dat zelfs!

(Het door Bisson voor het toneel bewerkte stuk
heeft Zondagavond j.1. een tot de laatste plaats
bezette „Monopole" in verrukking gebracht en 't

applaus na ieder bedrijf en dat zelfs na het laat»

ste doek tot een ovatie aangroeide, was de juiste
waardering van een enthousiast publiek aan een
dappere groep van de „Phoenix"
De inhoud van dit prachtige werk is een eerlijk

en zeer eenvoudig, maar daarom juist al zo'n
diepmenselijk gegeven. Do gevierde schilder Ge»
raid Dalmain vraagt de lieftallige Jane Champion
zijn vrouw te worden; maar hoewel haar hart
(hem toebehoort, kan zij nog niet direct tot een
besluit komen, daar zijn liefdesverklaring haar
te onverwacht komt. Door een gesprek, dat zij

noodgedwongen van enige gasten op een feestje,
gegeven door haar tante, do hertogin van Mei»
drum, afluistert, komt zij er toe te besluiten van
Dalmains aanbod af te zien.

En zo gaan deze beide mensen hun eigen weg
door het leven, totdat de grote kunstenaar door
een noodlottig ongeval het licht zijner ogen ver»
liest. Jane, teruggekomen van een lange reis, die
haar Gerald Dalmain moest doen vergeten, ver»
neemt do ontzettende tijding en heeft nu maar
één doel in haar leven: Gerald in zijn verdriet
hij staan. En zij doet dit, terwijl deze man er
niets van weet; hij wil niet, dat Jane uit mede»
lijden hem komt opzoeken en weigert haar daar»
om dan ook te ontvangen. En al die tijd ver»
pleegt Jane hem als: Rosé Mary Gray. Maar het
wordt tenslotte Jane te machtig en in een hart»
roerende slotscène, wanneer zij plotseling de hen
beider harten gebonden melodie speelt, komt het
tot een hereniging.

Evenals in liet boek, gaat er in dit toneelspel
een grote figuur rond, en dat is Jane Champion-
Mej. Roukens zorgde voor een machtig mooie

vertolking van deze zware rol, die misschien zo
op 't oog nog al meeviel, maar door de waar»
achtige diepgevoelde menselijkheid en de fijne,

innerlijke volmaaktheid -van deze mensenziel de
overgave van de gehele persoon eiste. We zeiden
het reeds bij een vorige gelegenheid; een drama»
tisch talent, reeds zulke prachtige triomfen "vie=

rende in het „Lied aller tijden". De slotscène in

het tweede bedrijf was bijv. adembenemend,
waartoe het in dit gedeelte vooral sublieme te»

genspel van mevr. Bleesing Sevenstern haar on»
tegenzeggelijk ook dwong. De „lieve oude dame"
ging toen als een wervelwind door dit bedrijf,

mej. Roukens handen vol werk gevend; deze laat»

ste sloeg er zich keurig doorheen. Prachtig die
twee scherp getekende, tegengestelde personen:
de een, na die verpletterende tijding van Gerald's
blindheid, een wanhopig mensenkind nog slechts,

die zich moest voelen als was alle bloed uit haar
lichaam weggelopen, die door haar tranen van on»
dragelijke smart heen toch nog weet te glim»
lachen tegen de luidruchtige tante, die haar met
een roffelvuur van vragen bestookt. Misschien
was dit toneel wel het sterkste van het gehele
stuk.

In het zeer verdienstelijk derde bedrijf komt
er gedurende een kwartier geen woord van haar
lippen, maar speelt mej. Roukens het met haar
„stil=spel" klaar, toch de honderd procent belang»
stelling voor zich op te eisen.

En zo gaat deze voortreffelijke figuur rustig

maar zeker haar weg door dit ontroerende werk,
omringd door enigo uitstekende bijrollen. De
sten van Weber doet mij echter, steeds wanneer
hij een ouden heer heeft uit te beelden, denken
aan do 1001 min of meer geslaagde „ome keesjes-
imitaties, die men zo dagelijks om zich heen'
hoort. Overigens ook nu weer een zeer bruik»

baro 'acteur.

Do rol van den blinden artist was bij den heer
Wiallig in goede handen, die door z'n sober spel

wel weet te boeien. Hetzelfde kan gezegd wor»
den van den heer Hendriks, die er vooral in het
tweede bedrijf uitstekend in was.
Verder nog een woord van waardering voor

do keurige regie van den heer Dhooge, al werd
hst pianorspel in die aandoenlijke slotscène naar
mijn smaak wel wat ruw afgebroken; wanneer
een orkest (op gram. install. achte: de coulissen)
de melodie van Jane had overgenomen, het had
ongetwijfeld de uitvoo.-j.ig niet geschaad, en had»
den wij hem dit regie=trucje gaarne vergeven.

Rt.st mij nog te vermelden, dac requisiteur.
souffleur en kapper allen „van goeden huize" wa»
ren.

Ch. B.

VERHUISD:

Jb- ZWEMMER

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bllderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

I. BRONKHORST - v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie

worden.
billijk en vakkundig behangen

Staalboeken gratis op zicht

EEN VROLIJK
AANZIEN
geven Planten voor de ramen en Bloemen in huis.

Een grote verscheidenheid tegen lage prijs heeft

Het Goedkope Bloemenhuis
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

PETROLEUMHANDEL
van Oosterparkstraat 8

Extra aanbieding
waarvan U kan profiteren:

Luxe bus Cacao V| 2 pond, prima f 0.40
3 ponds blik SNIJ» en SPERCIEBONEN 2S et

BLIK DOPERWTEN, prima 28 et

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et
1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg TELEFOON 39.

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROOTE KROCHT.

Reeds 18 jr IIw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY «10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Maring per pot . 11 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

STERKE BOODSCHAPPENTAS
4 PANSPONSEN
STERKE MATTENKLOPPERS
WERKSPONSEN
BOODSCHAPMANDJES

45 et

10 et

25 et
12 et
45 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

GROTE WASMAND 375 et

HENGSELMANDEN 98 et

STERKE MARMERDWEILEN .

.

12 et

MOLTON DWEILEN 15 et'

WAFELDOEKJES 10 et

GELE STOFDOEKJES 10 et

prijzen niet 1

3 TREE TRAPJES 90 et

4 TREE TRAPJES 120 -cf

COCOSBOENDERS 5 et

12 KASTRANDEN 10 et

ROLLEN KASTPAPIER 10 et

STERKE BEZEM 25 et

.STERKE RAGEBOL 29 et

GROTE DOOS WAS 20 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER.

.

9 et

10 THEELICHTEN 10 et

3 ROL CLOSETPAPIER . . .

.

10 et

ALL. FLUITKETELS 59 et

Fa. Th. Pasveer
Haltestraat 27, Telefoon 311

DINSDAG begint onze

VERVOLG-CURSUS
in

Huize Royal
40 cent per les. Vanaf heden aanmelding.

Gedipl. Dansleraar

Joh* L* v* Duin
BOULEVARD DE FAVAUGE 4ó.

naar

KONINGSTRAAT 24

VERKEERSONDERRICHT OP SCHOLEN.
Woensdagmiddag werd door het College van

B. en W. in school D officieel in gebruik gesteld
een verkeerstafel ten dienste van het verkeers»
onderricht op dio school. De bijeenkomst werd
geopend door wethouder A. J. van der Moolen,
die in 't bijzonder den burgemeester verwelkom»
de en zijn verheugenis uitsprak over de grote op*
komst. 'Dank werd gebracht aan den heer Bollee,

die in zijn vrije tijd zich alles heeft getroost om
do verkeerstafel voor het onderwijs in orde te

brengen.
Burgemeester IH. van Alphen sloot zich bij de

woorden van den wethouder aan het adres van
den heer Bollee aan en hield vervolgens een zeer
uitvoerige beschouwing over de voetgangers, wiel»

rijders en motorberijders in het huidige verkeer.
Spreker zou het goed oordelen, wanneer bij een

of andere verkeersovertreding, door een school»
gaande jongen of meisje begaan, de politie hier»

van melding maakte aan den betreffenden on»
derwijzer, die op zijn beurt de leerling op het on»
verantwoordelijke van zijn optreden wees ten
overstaan van de gehele klasse. Spontano mede»
werking van het onderwijzend personeel is hier»

voor echter noodzakelijk.
Voor motorberijders achtte hij het noodzake»

lijk, dat niet alleen examens worden afgenomen,
maar dat ook het dode materiaal goed wordt ge»

keurd. Elke bestuurder van een voertuig moet
zich op do hoogte stellen van do rijkswetten en
van de plaatselijke verordeningen. Geluidssigna»
Ien zullen in do toekomst zo langzamerhand ver»
boden moeten worden, terwijl oude vehikels aan
z.g. „Zondagsrijders" niet meer mogen worden
verhuurd in verband met het grote gevaar op de
weg. Autowegen en lichtsignalen zullen het ver»
keer spoedig moeten gaan beheersen.

Spreker sprak de wens uit, dat deze verkeers»
tafel nuttig werk zal verrichten, opdat de Zand»
voortso jeugd voorzichtigheid zal worden bijge»

bracht. Do jeugd zal ook bij gebruik van ver»
kcersmiddelen „fatsoen" moeten worden aange»
leerd.

Met hoofd van do school, de heer 'H. Volger,
gaf in het kort op amusante en geestige wijze een
uiteenzetting van het in 't bezit komen van de
verkeerstafel en dankte in het; bijzonder den heer
Bolloo voor zijn gewaardeerde medewerking.
De heer W. E. J. Bollee gaf "vervolgens een ex»

plicatio A-an de verkeerstafel, waarna de aanwezi»

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grootc Krocht 20

voor de eerstvolgende veiling kunt u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBOEDEL»
VEILINGEN.

Groote Krocht 20 - Telef. 464

gen het een en ander in ogenschouw namen. Na»
dat allen een kopje thee en „verkeerskoekjes"
hadden gebruikt, deelde wethouder Van der
Moolen namens het College mede, dat besloten
is aan allo scholen medewerking te verlenen tot
het verkrijgen van een verkeerstafel. Tenslotte
deelde spr. mede, dat getracht zal worden te ko»
men tot oprichting van een Vereniging „Veilig
Verkeer".

DE V.V.V. SEMkOFFICIEEL LICHAAM.
Dinsdag 8 Febr. kwam de Vereniging v. Vreem»
delingenverkeer in de bodega Mustert in buiten»
gewone vergadering bijeen. Aanwezig waren o.a-

Burgemeester H. van Alphen en beide wethou»
dors. Na een welkomstwoord van den heer G.
Stel hield Burgemeester Van Alphen een inlei»

ding over het voorstel tot omzetting van de ver»
eniging in een semi»officiëel lichaam.

iHet wilde spreker voorkomen, dat er te Zand»
voort iets meer gedaan kan worden ten opzichte
van het vreemdelingenverkeer, vooral indien men
vergelijkingen gaat treffen met Haarlem, Amster»
dam en andere plaatsen. De subsidie der gemeen»
te, groot ƒ 2400., zou efficiënter kunnen worden
gemaakt. Om dit doel to bereiken achtte spr.

het noodzakelijk, dat een reorganisatie tot stand
kwam. In lief nieuwe bestuur zouden zitting kun»
nen hebben drie raadsleden, drio bestuursleden,
gekozen uit do vereniging, en de burgemeester
ambtshalve als voorzitter. Naast dit algemeen
bestuur zou een directeur moeten worden be»
noemd, die de propaganda voor Zandroort te

voeren heeft.

Do heer Stel verklaarde namens het bestuur,
dat dit college met volle sympathie de reorganisa»
tie tot een semi»officiëel lichaam begroet. Ver»
schillende sprekers, zoals o.a. de heren Gunt'ers,
Slegers en Meyer juichten het voorstel toe en
brachten den burgemeester dank voor het geno»
men initiatief. Na nog een korte uiteenzetting
van den burgemeester werd met! 31—1 stemmen
besloten over te gaan tot reorganisatie van de
vereniging tot een semisoffieëel lichaam.
Burgemeester Van Alphen sprak zijn verheuge»

nis uit over het vrijwel unaniem genomen besluit
en gaf hierna een nadero toelichting op de wijzi»
gingen van do statuten. Na een lange discussie
werd echter besloten op Donderdag 17 Februari
weer in een algemeno vergadering bijeen to ko»
men om do statutenwijzigingen nog eens terdege
to bekijken. Vóór 22 Febr. a-s. kunnen candida»
ten voor hef nieuwe bestuur bij het nog zitting
hebbende bestuur worden ingediend.

WETEN IS KUNNEN
3.

Het woordje man schrijven we precies, zoals

wo het uitspreken: m—a(kortl)

—

n. Zeggen we
dit woordjo niet' in het enkelvoud maar in het
meervoud (meer dan één), dan horen we ook nog
e (toonloos)—n. Als we het ook in het meervoud,
precies zo wilden schrijven als we het uitsprekem
en dus horen, zouden we moeten schrijven:

m—s

—

n—e—n, dus: manen. Dat doen we
echter niet; hier hebben we dus al het' eerste ver»
schil tussen het gesproken en het geschreven
woord. We schrijven n.1. mannen, met 2 n's, we
verdubbelen dus de n. Dat doen we altijd na een
korte klinker en dus luidt de eerste regel:

Na een korte klinker wordt de medeklinker
verdubbeld.

b.v.: ba//en, karren, wassen, sterren, tref/en,
flessen, piZ/en, kirren, vissen, brommen, roffel,
lossen, vu/Zen, sussen, kussen.

iHier moet nog een en ander aan toegevoegd!
worden.

lo. In het woordje bank is de a kort en toch'

wordt in het meervoud banken de medeklinker
niet verdubbeld. Nee, omdat het niet nodig is,

want er staan al twee medeklinkers, de n en de h.

Zo is het ook met de woordjes: binden, verven,
werpen, kosten, putsen, enz. enz. Nu begrijpt ge
dus ook, waarom frisse met twee en verse met
één s moet, nietwaar?

2o. De letter ch (één letter, 'hoor! n.1. een
scherpe g) wordt ook na een korte klinker niet
verdubbeld, omdat chch erg lelijk zou staan.
Wo schrijven dus: kachel, lachen, richcl,

Lochem, enz.

3o- Bekijk nu eens het woordje schommelen.
Waarom 2 m's en maar één /? Omdat de o kort
is, moet de m verdubbeld worden, maar de e is

niet kort, dus moet de l ook niet verdubbeld
worden. .Maar die e is ook niet lang, nee, die e
is toonloos, en na een toonloze klinker wordt
de medeklinker niet verdubbeld.

In de volgende woorden is de cursief gedrukte
klinker telkens toonloos, en dus wordt de mede»
klinker daarachter niet verdubbeld: trommelen,
stommelen, 'knikkeren, de overwonnenen, geluk»
kige, hartelyke, agent, abonnement, papier, kapot.

4o- Er zijn ook enige woorden, die we in het
enkelvoud uitspreken met een korte doch in het
meervoud met een lange klinker. Dan wordt in
het meerv. do medeklinker dus niet verdubbeld,
b.v.: dak—daken, .gat—gaten, vat—vaten, dag

—

dagen, glas—glazen, slot—sloten, schot—schoten,
weg—wegen, 'gebed—gebeden, stad—steden, lid—leden, smid—smeden, schip—schepen.

Denk er om, oofc zelf voor&eeWen zoeken!

MEESTER SECUUR.
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

MAKELAAK
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR

:

ONGEM. en GEEVIEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen 'Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op . elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

VAKKLEDING, WITTE JASSEN, WITTE
BROEKEN. BLAUWE BROEKEN, STOFJAS»
SEN, STREEPBROEKEN, ENGELS LE»
REN BROEKEN, KAPSTERSJASSEN (nieuwste
model). Ook bij inlevering crisisbonnen

Fa* v* Hensen, Gr« Krocht 23

EEN PROCESVERBAAL KOST MEER!
Iets nieuws een

CONTROLEUR
voor Uw achterlicht. Reeds
vanaf 39 cent met lampje

Gemakkelijk op Uw fiets te bevestigen. Het geeft
U veiligheid, daar U steeds kan controleren of
Uw achterlicht brandt.

Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Alleen Groote Krocht 5-7, Telefoon 474

Warmwaterzakken

Levertraan
is een vertrouwens»
artikel. — Onze Le»
vertraan bevat ge»
garandeerd min. 700
vitamine»eenheden A,
70 intern, vitamine
D per gram en is

'daarbij laag in prijs,

slechts 40 et per fles.

L. BLAAUBOER
Gediplom. Drogist.

Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

Hoestartikelen

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. EngelBertsstraat 40 — Zandvoort



'Gedurende deze maand is op ons atelier gelegen*

beid om de stof, die U eventueel zelf hebt, bij

«na te laten vervaardigen tot' Mantel of Costuum.

EVlaakloon vanaf ƒ 15.

Kledingmagazijn fa. van HENSEN
Gedipl, Coupeur voor Dames» en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Ontvangen de nieuwe Collectie 1938

'Een keur»sortering.

Eigen kleermakerij voor veranderen en repareren.

Huurverlaging
Vrije Beneden-*

en Bovenhuizen
vanaf ƒ 18 per mnd,
gelegen omtrek station.

MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14 Telef. 465

'TE HUUR.:
Bovenhuis

Schoolstraat 13, bev. 2
kamers ensuite en keu»
ken; boven 2 kamers en
•zolderruimte, vaste was*
tafels, closet, ƒ 4-50 p.-w.

Te bevragen 'bij Make»
laar J. Koning, Bakker»
straat en Makelaar W.
Paap, Zeestraat 14.

Gevraagd voor direct of
zo spoedig mogelijk:

Flinke Dienstbode
goed kunnende 'werken
en koken in gezin met 5
kleine kinderen, van 8
tot 4 uur. Loon ƒ 5

—

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 3401.

TE KOOP:
Salamander kacheltje

met pijp; zo goed als

nieuw. Adres te vern.
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij.

TE KOOP:
Prima Eikenhouten

Buffet, Klok
en Theekast

tegen elk aannemelijk
Dorl. Haltestraat 42.

TE KOOP
2o hands Rudge With»
word

RIJWIEL
hoog model, 28 inch, bil»

lijko prijs. » Rijwielhan»
del 1 Pool, Haltestr. 58

TE KOOP:
uit do hand:

2 Woonhuizen
centrum dorp.
Te bevragen:
G. Bakkenhoven, Kerk»
straat 17.

PRIMA GEBR. RIJWIELEN EN MOTOREN:
Klein Jongensfietsjo ƒ 7.50; Gazelle Jongensfiets

ƒ 8.50; Simplex Dames, als nieuw ƒ 14; Gazelle
Herenrijwiel ƒ 12.50; F.N. Motor, prima ƒ 45.

STATIONSPLEIN 29 STATIONSPLEIN 29

WONINGBUREAU
„KEN K E M ER LAND"

HOOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»

zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatüm en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BAL LEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 29G TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen _en Vlagreparatie ! !

!

ZENDINGSAVOND.
Sedert ruim twee eeuwen arbeidt de Evangeli»

sche Broedergemeente in Suriname. Haar arbeid,
begonnen onder de Negerslaven, heeft zich uit»

gebreid onder de Indianen en Bosnegers, Javaan»
se en Brits»Indische immigranten. Onder het vele
werk, dat toegewijde mannen en vrouwen ver»
richten, neemt niet de minste plaats in de arbeid
in de melaatsenkolonie „Nieuw»Bethesda". Dins»
dag 22 Febr. a-s. des avonds 8 uur hoopt Zende»
Jing W. Weigel in de Oude Bewaarschool aan de
Duinweg over de Zending in Suriname en in 't bij»

zonder over het werk onder de ongelukkigen in
•deze kolonie te spreken. De heer Weigel is 29
jaar in Suriname! werkzaam geweest, waarvan
8V2 jaar als directeur»leraar der melaatsenskolo»
.nie. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater



M E VRO UW!!

U W W I N
Van De

dan eerst

even naar-TERVOORRAAD OP
rsen's Aardappelhandel

Heden in voorraad alle soorten Plant-Aardappelen van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b TELEFOON 74

lil.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Secretaris: H. Koning, Haltestraat 62, Tel. 457.

In aansluiting op ons stukjo in het vorig num»
met van dit blad, waarin -wij de jeugdige werk»
zoekenden to Zandvoort opwekten zich tot onze
Commissie to wenden voor inlichtingen betref»

fend o plaatsing bij de Centrale Werkplaats te

Haarlem, kunnen wij nog mededelen, dat meer*
deren van degenen, die door tussenkomst van
onzo Commissie daar een plaats hadden gekre»
gen, erin zijn geslaagd na verloop van korter of
langer tijd to Zandvoort of elders een patroon
te vinden, bij wien zij in dienst konden treden.
Vanzelfsprekend hangt het 'al of niet slagen

vaak ook af van de inlichtingen, die de Centrale
Werkplaats omtrent een sollicitant verstrekt.

Er zijn jongens, die schijnen te menen, dat zij

in Haarlem hun taak niet ernstig behoeven op te

vatten en zich daar allerlei vrijheden mogen ver»
oorloven. Dezulken vergissen zich echter en de
Directie aarzelt dan ook niet dergelijke jongens
to verwijderen, zoals nog onlangs is geschied.
Voor jongens van goeden wille valt er intussen

wel wat to bereiken en die zullen er zeker geen
spijt van hebben naar Haarlem te zijn gegaan.
Van enkelen dergenen, die bij een patroon ge*

plaatst werden, ontving onze Commissio daar»

omtrent geen bericht, doch vernam dat toeval»

lig van derden. Het verdient wel aanbeveling in

zo'n geval onze commissie even te berichten, dat
men geplaatst is. Wij kunnen dat dan in onze
registers aantekenen en houden op die manier
een behoorlijk overzicht.

Iedere Zaterdagmiddag houdt de Commissie
van 3 tot 4 uur zitting in het gebouw Groote
Krocht 10, terwijl onze Secretaris dagelijks is te

bereiken aan zijn hierbovenvermeld adres, mon»
deling, schriftelijk of telefonisch.

H.H. Werkgevers, wij doen ook nog eens een
beroep op uw medewerking! Hebt ge een flinken

jongen nodig, verzuimt dan niet dien bij ons aan
te vragen!

De Commissie.

H.H. ROKERS !!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Groote Krocht 25 C. J. BAKKER

Zandvoorts Verkooplokaal
TAXATEUR J. WATERMAN, BRUGSTR. la.

Veiling van inboedels
begin Maart. Goederen kunnen worden bijge»

bracht, desgewenst gehaald. Voor, inlichtingen:

PARALLELWEG 29b

JAC, TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JUQ; Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

VOLKSONDERWIJS.
'Op 10 dezer kwam de afdeling Zandvoort voor

Volksonderwijs in ledenvergadering bijeen, waar»
voor ook introducties waren toegestaan.

Als inleidster sprak mevr. de Boone—Swart»
wolt uit Amsterdam over „Nieuwe ideeën in de
opvoeding". Spreekster behandelde daarbij in

hoofdzaak de individualiteit van het kind. Ter op»
luistering van haar rede vertelde spreekster vele

aardige voorvallen. Met groto aandacht werd de»

ze lezing gevolgd. Jammer, dat vele leden afwezig
•waren. Deze lezing was werkelijk een groter ge»

Jaoor waard.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden»

do leden, de heren C. Planting en A. Hofstra,
iberkozen, terwijl in de vacatures van de heren
K. R. Klaassesz en A. Scholten werden gekozen
do heer S. Krieks en mevr. S. Hennis—Dorre»
boom.

Notulen en jaarverslag werden goedgekeurd.
Mevr. Dingsdag bracht verslag uit als afgevaar»
digde naar de Alg. Vergadering, terwijl de pen»
ningmeester een overzicht gaf van de stand der
kas. Deza sloot met een batig saldo van ƒ 84.

„DE CONCURRENT"

EEN GENOT
staat II te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Racon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVA»RUST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onzo bijzondero kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

zou geen «Concurrent" heten,
als hij niet concurrerend was!

pond Dik Niervet voor slechts
dan nog alleen ZATERDAG

Maar dat Is nog niet alles,

want de kwaliteit speelt ook
een rol, terwijl wij alleen
Zaterdag ook
weer geven bij aankoop van

minstens 60 cent vlees :

i 40 et1

en

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Grote Afslag ! Dik vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Daar kan niemand tegen op, dus allen naar

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft ! I !

Geen fooien!

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Het eerste
Taxibedrijf in

Nederland
der

St room lij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien!

TE KOOP bij

A. K E R K M A
VAN LENNEPSTRAAT 11

Poot- Aardappelen
van de zware klei.

EIGENHEIMERS
BEVELANDERS
RODE STAR
ROBIJNEN en
EERSTELINGEN

Pep
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ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort,

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Ook de meest gangbare meningen zijn eens
maal afwijkende meningen geweest.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Noodzakelijk verweer.

In ons blad van 12 Febr. j.1. hebben we zo za»

keiijk en sober mogelijk mededeling gedaan van
het tussen den Pastoor en ons gerezen geschil.

En 't is ons een genoegen te mogen constateren,
dat dit blijkbaar algemeen gewaardeerd "werd.

Van lezerszijde ontvingen we slechts één protest.

Dit werd schriftelijk uitgebracht door een zeer
tijdelijk inwoner van Zandvoort. Tegenover de
in verhouding wel zeer grote instemming viel

deze uiting van ontstemming dus in 'het niet, en
daar wij nog hoopten met ons eerste artikel te
kunnen volstaan, antwoordden wij den heer F. P.

J. P. onder Correspondentie aldus:

Opname van Uw stukje zou ons noodzaken
dingen te schrijven, die we in dit stadium niet

wensen te schrijven. Overigens hebben we van
uw brief met dezelfde belangstelling kennis ge*

nomen als van de vele bewijzen van instemming,
welke bijna alle mondeling werden geuit.

Als we erg strijdlustig waren geweest, of als

we er met den Pastoor en met den heer B. toe
ineo hadden willen werken, om nóg meer de
aandacht te vestigen op de gewraakte adverten»
tie van de N.M-B., dan hadden we de brief van
den heer B. zeker opgenomen en van een a'nt»

woord voorzien. En in dat antwoord hadden we
dan dingen moeten zeggen, die we nog steeds
hoopten niet te behoeven te zeggen. Onze wel*
willende houding miskent de heer B. echter ge»
(heel, 'hij reageert er 'zelfs op met eer/ heel boze
brief, waarin hij ons antwoord „jongensachtig"
'belieft to noemen. Vermoedelijk rehabiliteren we
ons zelfs in de ogen van dezen verontwaardigden
doch minscapabelen inzender.als we hem nu maar
geheel negeren en liever de handschoen oprapen,
ons toegeworpen door een paar zijner geloofsge»
noten, op wie hij zelf ook nog onze aandacht
vestigde met twee knipsels, waarvan één incom»
'pleet was.'
We bedoelen de Maasbode en de Nieuwe

Haarlemse Courant, resp. van 17 en IS Febr. Deze
twee katholieke bladen dwingen ons 'letterlijk

tot een .verweer, omdat ze de katholieke lezers
tegen ons blad opstoken. De Maasbode eindigt
zijn relaas n.1. aldus:

,
„Tegen de heilloze neutraliteit als dit blad ver»

dedigt, is .maar één middel: het eigen, principiële
blad." En de Nw. Haar!. Cour. oreert tenslotte
aldus: „Is de heer Gertenbach van plan nu voort»
aan zijn weekblad niet meer naar katholieken te
.zenden nu hij weet, dat de pastoor van Zand»
voort een dergelijke inmenging in zijn werk op
zijn arbeidsterrein — het waken over de goede
zeden — niet wenst? Mocht hij dat niet begrij»
pen, dan dienen do katholieken van Zandvoort
hem dat aan het verstand te brengen door zijn

krant te weigeren. Zij hebben hier een taak en
kunnen verzekerd zijn van de steun hunner ge»
loofsgenoten in het gehele land".

'Hierop mogen wij niet zwijzen, voor onze Ie»

zers niet en voor ons zelf niet. En al zullen we
ons ook nu nog de grootst mogelijke beperking
en zelfbeheersing opleggen, te voorkomen zal wel
niet zijn, dat een of meer katholieke — mis»
schien ook andere — lezers het minder aange»
naam zullen vinden zo iets in ons blad te lezen-
Zij mogen dan bedenken, dat de schuld daarvan
ligt niet bij ons, doch bij hun eigen geloofsgeno»
ten van Maasbode en Nw. H. Courant.

Ziehier dan ons antwoord.
'Onze neutraliteit was de katholieken in Z. nog

steeds tot heil, we hadden elkaar nodig en wis»
ten elkaar te ontzien. Het „heilloze" gestook van
beide kath. bladen, ingeluid door de ö.i. ongeoor»
loofde inmenging van den Pastoor in onze zaken,
kan alleen een steeds fataler wordende verwijde»
ring tot gevolg hebben.

Als er geen tweede plaatselijk blad was, zou
de Pastoor vermoedelijk niet zo haastig zijn ge»
weest met ons zijn kerknieuws te onthouden-
Voor een eigen principieel 'blad zijn de katholie»
ken in Z. nog niet talrijk genoeg, en ze schijnen
er ook niet voor te voelen, gelukkig! Een schuch»
tere poging is daartoe — naar we menen — nog
kort geleden gestrand met de opheffing op 1 Jan.
j.1. van het Nw. Weekblad v. Zandvoort onder
redactie van een katholiek.
Met „do steun hunner geloofsgenoten in het

gehele land" spelen zij het echter best klaar, als

dat tenminste financiële steun wordt. Daartegen»
over zullen wij het met vrijwillige abonnementen
moeten doen, en die moeten bij honderden toe»
stromen, als het zoden aan de dijk zal zetten.

Onafhankelijk van dat misschien komende
„principiëlo blad" zullen wij voortgaan met ons
blad gratis te bezorgen bij de katholieken, on»
danks de onvriendelijke houding van den Pastoor
jegens ons. Wij kunnen er geen rekening mee
houden, of ons blad den Pastoor of een of meer
andero katholieken onwelgevallig is, evenmin als

do katholieken er rekening mee houden, dat de
door hen verspreido lectuur (b.v. „Voor God")
velen buitengewoon onwelgevallig is. Ieder _ tot
het oordeel des onderscheids gekomen menselijk
wezen moet nu eenmaal herhaaldelijk zelf uit»

maken, wat voor hem koren en wat kaf is. En
dat onderscheidingsvermogen wordt o.i. niet we»
zenlijk versterkt door eenzijdige voorlichting.
Dat do katholieken in Z. alsdan ons blad zul»

len weigeren, gelijk de Nw. 'Haarl. Ct. wenst,
geloven wo niet voor en aleer het geweldige ka»
tholieko machtsinstituut hen daartoe zou weten
te dwingen.
Dezo hun door do Nw. iH. Ct. toegedachte

„taak" zullen zij nimmer vrijwillig op zich nemen.
Een enkelo — zoals b.v. de zeer tijdelijke heer
B. — niet to na gesproken. Maar dat aantal vrij»

wilHgo weigeraars zal ver, zeer ver overtroffen
worden door het aantal vrijwilligo abonnees, daar
zijn wo zeker van.

Lezers
een Vrijwillig Abonnement

kost 8J slechts

Eén gulden per

Neen, Maasbode en Nw. H. Ct-, uw beider ge»
stook tegen een nietig plaatselijk weekblaadje
zal meer heilloos dan succesvol blijken te zijn.

Wat de argumenten 'betreft, door de beide bla»
den — en deels ook reeds door den Pastoor —
aangevoerd, willen we slechts het volgende op»
merken.
Ook nu nog -wensen wij in het midden te la»

ten — omdat dit geen invloed had op het door
ons tegenover den Pastoor ingenomen stand»
punt — of wij voor» of tegenstander zijn van
geboorteregeling, en als we het eerste zouden
zijn, of we dan zouden zijn voor de door de
N.M-B. aanbevolen methoden, dan wel voor de
methode Ogino»Knauss, die wel genade heet te
hebben kunnen vinden in katholieke ogen, of
misschien voor een der andere meer of minder
verbreide methoden, maar dit willen wij wel zeg»
gen: wij laten ons in geen geval voor het katho»
lieke karretje spannen; ook niet door boycot»
maatregelen. Ook zijn we niet bereid in ons blad
to beoordelen, of die methoden al of niet — en
welke het meest — strijdig zijn met een z.g. „na=
tuurlijko zedenwet". Dat achten wij geen kost
voor onze courant.
En wat de natuurlijke zedeleer of «wet zelf

betreft, waarmee! men 'zo geweldig tegen ons
schermt, wij erkennen, niet te weten, wat men
daar- van Katholieke zijde precies mee bedoelt.
Maar als die reeds in gevaar wordt gebracht
door een advertentie, waarin slechts de moge»
lijkheid wordt aangewezen om inlichtingen te ver»
krijgen omtrent een zaak voor volwassen mensen
met verstand en, verantwoordelijkheid minstens
het overdenken waard, dan voelen wij ons aller»
minst geroepen om 'die~"„natuurlijke zedenwet"
bij de katholieke " dragers "ervan met Pastoor,
Maasbode 'en Nw. H. Ct. angstvallig te bewaken
door dergelijke advertenties te weren.
Doch wij ontkennen, dat wij daarmee de „open»

bare zeden" in gevaar brengen (Pastoor Diepen),
of daarmee „aanbevelingen plaatsen voor hande»
lingen.die in zich.volgens de natuurlijke zedenwet
„ongeoorloofd zijn" (Maasbode) of daarvoor „pro»
paganda" maken {Nw. H. Ct.). Wij vinden het
zelfs onbehoorlijk tegenover ons en ook tegen»
over ernstige andersdenkenden als van die N.
M.B. om dergelijke beweringen te lanceren.
Op de vraag van de Maasbode of wij ook gods»

lasteringen in onze advertentiekolommen opne»
men, zolang deze niet onder de strafwet vallen,
antwoorden wij gaarne: neen, naar onze mening
niet, maar naar de uwe misschien wel, want om»
trent wat godslastering is en wat niet, staan de
meningen evenmin vast als omtrent wat zedelijk,
behoorlijk en geoorloofd is. Maar dit staat voor
ons wel vast, dat we ons do katholieke maatsta»
ven niet wensen te laten aanmeten, waaraan we
nog kunnen toevoegen de hoop, ook nooit te zul»
len beleven, dat het de katholieken gegeven zal
zijn hun maatstaven als de enig juiste in ons land
voor te schrijven.

Voor ons luidt nog altijd een zeer practische
zedewet voor onze menselijke samenleving aldus:
wat gij niet wilt, dat U geschiedt, doe dat ook
aan een ander niet.

Daarop steunt o, Maasbode! ook de neutrali»
teit van ons blad, ten bate en genoege van de
veelsoortige inwoners van Zandvoort. En wie
zich tegen toepassing van die practische zedewet
verzet, bewijst de kleine plaatselijke samenleving
geen dienst, en wie o, Nw. H. Ct.! er zelfs tegen
stookt, doet een heilloos werk. —

REDACTIE.

VELVEETA»DEMONSTRATIE.
Voor de Vrouwenvereniging „Onderling Hulp»

betpon" Zandvoort wordt aan de leden een de»
mohstratiesavond aangeboden door de N.V. Kraft
Kaasfabrieken, te Rotterdam op Woensdag 2 Mrt
des avonds om 8-15 uur in gebouw „Ons Huis"
Dorpsplein, Zandvoort.
Het betreft een nieuw zuivelproduct, dat door

genoemde fabriek sedert kort aan de markt ge»
bracht wordt onder de naam Velveeta.
'Het is een product van Amerikaanse vinding,

dat in Canada, Engeland en Duitsland zeer ge»
wild is en binnenkort ook in België zal worden
gebrachil.

Velveeta wordt vervaardigd van Nederlandse
grondstoffen door Nederlands personeel. Meer
mogen wij nog niet van het product verklappen.

In de pauze wordt aan de aanwezige dames
gratis een kopje koffie of thee aangeboden, waar»
bij geserveerd zal worden Velveeta gesmeerd op
toast, cream=crackers en roggebrood.
De avond zal verder worden opgeluisterd door

een zeer 'bijzondere attractie n.1. het optreden
van den bekenden Humorist en Caricatuur»tcke=
naar Roland Wagter.
De leden wekken wij op, deze gelegenheid voor»

al niet to verzuimen, want het belooft een bij»

zonder nuttige, maar tevens gezellige avond te

worden.
Damcssintroducé's zijn hartelijk welkom.

ONS TONEEL.
In het laatst van Maart zal bovenstaande To»

neclclub haar medewerking verlenen bij een Pro»
paganda»avond, te geven door Diercnhulp, afd.

van do Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren.
Opgevoerd zal worden „De Kribbebijter" en

hoewel het geen gemakkelijk stuk is zal „Ons
Toneel" zeker weer goed voor de dag komen.

SPORT.
VOETBAL.

Het was goed gezien van de Zeemeeuwen, om
tegen de sterke 4o 'klasscr Ripperda een elftal

van bijna uitsluitend jonge spelers in het veld te

sturen. Men begrijpt, dat men het op de duur
van de jongeren moet hebben, en dergelijke wed»
strijden zijn dan ook uitermate geschikt om eens
te zien, welke spelers zich tegen sterkere tegen»
standers kunnen handhaven.
Nu Jan 'Hennis een week tevoren zo plotseling

z'n debuut in het eerste elftal moest maken, nog
wel op de voor hem lichamelijk moeilijker plaats
in do voorhoede, was er geen enkel bezwaar,
hem nu in het doel op te stellen. Zijn eerste op»
treden werd door velen met belangstelling tege»

moet gezien. Dat hij aan de verwachtingen niet

helemaal heeft beantwoord, behoeft niemand te
verontrusten. De/o speler is nog jong, hij zal

o.a. moeten leren, dat wegstompen van de bal

geen gewoonte mag worden, doch uitzondering
moet blijven, maar er schuilt ongetwijfeld een ta»

lentvol keeper in hem; hij voelt het spel goed
aan, is kalm en stelt zich goed op. Men zal hem
gelegenheid moeten geven, zich aan 't spel der
backs te gewennen, en late hem uit dien hoofde
zoveel mogelijk ïn vriendschappelijke wiedstrij»

den het doel van het eersto elftal verdedigen,
opdat Hennis het volgende seizoen een waardig
opvolger van Molenaar zal kunnen worden.
Wat de andero spelers betreft: men heeft

Schilpzand op de spilplaats een kans willen geven,
maar zal vermoedelijk nu wel inzien, dat m de»
zen speler geen verdediger schuilt. Hij werd on»
ophoudelijk gepasseerd, terwijl ook z'n plaatsen
zeer onvoldoende was. Waarom -hem niet eens op
de linksbuitenplaats geprobeerd?
Arie Visser wordt met iedere wedstrijd beter,

al vergete men niet, dat Zeemeeuwen Zondag 'n

4e klasser tot tegenstander had. Die wetenschap
maakte, dat ook Druyf en (Hendriks vrijer speel»
den dan tegen Kinheim. Druyfs spel was zeer vol
doende, terwijl de voorzetten van Hendriks, hoe»
wel niet onbeiispelijk, toch reeds veel beter ge»
plaatst waren. Op de linksbuitenplaats zagen wre
een nieuw gezicht, doch daar we slechts de eer»
ste helft van de wedstrijd bijwoonden, durven
wij over dien speler nog geen oordeel te vellen.
Van "de backs was Drommel veel beter dan

Van Duvn, die nog al eens over de bal heenmaai»
de.

Tenslotte: de tegenstanders. Een flinke ploeg,
met rechtsback, spil en rechtsbuiten als uitblin»
kers. Elf spelers waar een bekwaam trainer een
goed elftal van kan maken.
Hoewel de rust met een 1— stand aanbrak

(Zeemeeuwen won de wedstrijd tenslotte met
4—1), maakte Ripperda op ons een veel betere
indruk dan do thuisclub. Maar 't 'binnentrio was
te zwak om de talloze aanvallen met succes te
bekronen, de spelers hielden het spel steeds te
kort en kropen op het toch al niet brede terrein
dikwijls naar elkaar toe.

Mochten do Haarlemmers kampioen worden,
dan zou een nieuwo jersey voor de spelers geen
weelde zijn. De spelers droegen zeker vijf ver»
schillende kleuren en we hebben niet kunnen ont
dekken, welke de juiste clubkleur is.

Van de bekerwedstrijd Zandvoort E.H.S heb»
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ben we nog een klein gedeelte van de 2e helft

gezien. Do geelblauwen, die zich niet al te zeer
inspanden, haden nog veel moeite om de tegen»
standers, wier spel en kleding een uitstekende in»

druk maakten, er met 2—1 onder te houden, v.d.

Bos maakte beide doelpunten.
We zagen E. Keesman weer eens aan het werk,

wiens plaatsen wederom opviel. Verdedigend
staat hij nog niet op dezelfde hoogte, maar hij is

nog jong, althans voor een halfspeler, en zal ook
dit wel leren.

En dan gaf het spel van J. de Muinck ons opa
nieuw de indruk, dat deze speler voetbal=moe is.

Een week of wat rust zou hem geen kwaad doen,
al is dit, met het oog op Zandvoorts' huidige po»
sitie, wel riskant. Maar misschien is het reeds
voldoende, dat men hem, al was het maar tijde»

lijk, ontlast van het verantwoordelijke aanvoer»
derschap. Hij kan zich dan weer geheel aan zijn

eigen spel wijden en ongetwijfeld krijgen we dan
weer, als voorheen, die verraderlijke passes van
zijn voet naar zijn rechtervleugelman.

Zoals we verwachtten, is de positie van Zand»
voort 2 weer verbeterd. Zelf wonnen de reserves

met 2— 1 van Droste, terwijl EDO 5 wederom
verloor. De geel»blauwen behoeven uit de reste»

rende wedstrijden slechts 3 punten te behalen om
de kampioensvlag te mogen hijsen. Ook Zand»
voort 3 staat er zeer goed voor. Terwijl vorig
seizoen Zeemeeuwen met 3 elftallen kampioen
werd, heeft het er nu veel van weg, dat Zand»
voort dit goede voorbeeld gaat volgen. Op de
eindspurt komt het thans aan.

J.S.
- OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de^Joode, Stationsstraat 2 Tel. 258
Uitslagen van Zondag 20 Februari:
Zeemeeuwen 1—Ripperda 1, 4—1, vriendsch.
Nicuw»Vennep—Zeemeeuwen 3, 5—0.
Kennemers 5—Zeemeeuwen 4, 6—4.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, 5—0.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Bloemendaal a, 3—1.

Zeemeeuwen b—Bloemendaal b, 2—2.

Vastgesteld voor Zondag 27 Februari:
-Zeemeeuwen 1

—

Zeem. 2, oefenwedstr. 11 uur-
H.F.C. Vet.—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Haarlem c jun Zeemeeuwen jun., 10 uur.

Adsp. Competitie:
R.C.H, a adsp.—Zeemeeuwen adsp., 2.30 uur.
Zeemeeuwen b adsp.—Swastika, 3 uur.
As. Maandagavond bestuursvergadering aaa

het bekende adres.

HOCKEY.
Het eerste herenelftal zette de overwinningen»

reeks voort en versloeg 'H.D.M. 3 met 3—1- 'Het
eerste dameselftal speelde de eerste promotie»
wedstrijd tegen B.D.H.C. 3, doch verloor met
2—0. Een slecht begin!
Het programma voor a.s. Zondag luidt: Z.H.C.

1 trekt naar Rotterdam en speelt vriendschappe»
lijk tegen 'H-C.M. 1. Voor de gewone competitie
speelt Z-H.C. 2 op eigen terrein tegen Alliance 2.
De thuisclub moet in ieder geval winnen om het
kampioenschap to behalen.

DE 'HAARLEMMERSTRAAT
De Haarlemmerstraat is voor vele wielrijders

reeds jaren lang een handicap geweest, daar het
rijwielpad zeer verkleind werd door een groot
aantal brede bomen. De vorige week hebben ar»

beiders deze bomen omgekapt, terwijl het weg»
dek geheel vernieuwd zai worden. Het is te ho»
pen, dat het rijwielpad ook wordt verbeterd,
daar do stenen in de lengte liggen, waardoor
reeds velen met de hardheid dezer stenen hebben
kennis gemaakt. Wanneer de werkzaamheden ge»
reed zijn, zal in ieder geval de Haarlemmerstraat
een grote verandering ten goede hebben onder»
gaan.

Bij dit oordeel van onzen correspondent sluit

zich volkomen aan de mening van een Zand»
voortse, mevr- K—B., die in een ingezonden stuk
protesteert tegen een in spottende toon geschre»
ven artikel „Zandvoort ontkleedt zich" in het
Alg. Handelsblad van 15 Febr. (ochtendblad).
Bedoeld ingezonden is echter te lang voor op»
name en zou ook meer thuishoren in het Alg.
Handelsblad dan in onze krant. Toch maken wij
er in dit verband gaarne melding van, omdat we
ons de geprikkeldheid over dat artikel in het
A.H. wel kunnen begrijpen. Toch is dat artikel
geen lange bestrijding waard, want in deugdelijk»
heid van argumentatie en logica schiet het tekort,
wat het in lengte en z.g. geestige spot te veel
geeft. Ten bewijze hiervan willen wo enkel noe»
men do bewering aan het eind van het artikel,

n.1. dat Zandvoort meer woonplaats dan logeer»
plaats is geworden. Deze bewering wordt gelan»
ceerd, zonder daarvoor ook maar één bewijs aan
te voeren, terwijl ze toch geenszins als een onom»
stotelijk feit mag worden aangemerkt.
Aan die bewering wordt dan nog vastgeknoopt

deze zin: „en dan is elke verbetering van de ver»
bindingen een voordeel." Volgens den schrijver
moet Zandvoort als woonplaats dus betere ver»
bindingswegen met het achterland hebben dan
als logcerplaats. De logica hiervan ontgaat ons
ten enenmale.

Enfin, al betreuren wij met Mevr. K—B. het
verschijnen van dergelijke artikelen in de grote
pers, men doet zo toch te veel eer met een uit»

voerigo bestrijding.

Met het bovenstaande schonken we er reeds te

veel aandacht aan.

BUITENGEWONE VERGADERING.

Do Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
komt a.s. Dinsdagavond in bodega Mustert aan
do Strandweg wederom voor een buitengewone
vergadering bijeen. De agenda vermeldt o.m. ver»
kiezing van drie bestuursleden voor het semi»
officiëlo lichaam.

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 4 Maart a.s. 8 uur, spreekt voor do

afd. der Jonge Hervormden de heer G. C. Jongh
Visscher, leraar aan het Chr. Lyceum te Haar»
len over „Ons Nederlandse landschap". De lezing
wordt geïllustreerd met lantaarnplaatjes.

HAAST U!
' Deze week is het de laatste gelegenheid Uw
handtekening to plaatsen op het request aan den
Minister om ontheffing Pers. Bel., wegens seï»

zoenverhuring 1937.
Iinlichtingen Gcrtenbachs Drukkerij.

GEVONDEN VOORWERPEN. "

Diverse handschoenen, portemonnaie, pakjo
margarine, Lipssleutels, tasje, vlag met stok, bril,

hondenhalsband, kat, brandstoffenbon, boodschap
pentas en een zak anthraciet.

CREMATIE.
Wat ons het meest opviel op de filmavond van

de Arb. Ver. v. Lijkverbranding Maandag 21 de<=

zer in Ons Huis, was de zeer grote belangstelling,
die er blijkens het groot aantal bezoekers, n.1. 235,
voor deze propagandavergadering bestond.
De hr Van der Meulen van Haarlem, die do

bijeenkomst leidde, bracht terecht dank aan den
secr. den hr Jacobs, Dr. Metzgerstraat 75 voor
do intensievo voorbereiding er van, en veronder»
stelde tevens, dat ook do artikelenserie in ons
blad een gunstige invloed moet hebben gehad.
En laten we maar dadelijk constateren, dat ze»

ker niemand ook maar 'n ogenblik spijt zal hebben
gehad van de betoonde belangstelling. De hoofd»
film was mede door de begeleidende muziek een
volkomen beheerste, waardige en indrukwekken»
de propaganda voor de crematie»gedachte. De
tweedo film bracht ons door woord en beeld na»
der in kennis met het ontstaan en de groei der
Arb. Ver. v. Lijkverbranding. Ook hier trof de
zakelijke en sobere weergave van een en ander.
De tocgift=film „Het wonder der bloemen"

werd eveneens zeer gewaardeerd.
Wo vernemen nog, dat na afloop een bespre»

king plaats had van den secretaris v.h. Hoofdbc»
stuur den heer Roselaar met enige leden der afd.
Zandvoort, teneinde meteen weer een compleet
bestuur samen te stellen, wat ook heel vlot ver»
liep".

•
•

"

Binnenkort zal een ledenvergadering de gele»
genheid krijgen z'n sanctie te verlenen aan dit
voorlopig gekozen bestuur, waarvan do hr R. de
Jong, Hogeweg 26 voorzitter, de hr F. W. Jacobs,
Dr. Metzgerstraat 75 sccrctaris»pcnningmeester,
en mevr. S. Dinsdag en do heren G. de Leeuw
en M. Langewis leden zijn.



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8-10 TELEFOON

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m. 4spersoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoona auto's . . ƒ 1.75

BBMHBHnBBimBUiHHnHiB

Ritten naar A'dam met 4=persoons auto's ƒ 3.75
idem met meer dan 4=persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4=persoons auto's . . ƒ 0-45

88
Indien een dorpsrit wordt gemaakt met ten hoog»

ste 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4*persoons auto) geen hoger tas

rief worden berekend dan 35 cent.

i
Li

'

Voorlopige Agenda
Zaterdag 26 Febr. — Zandv. Jongerenkring.

Spr.: do hr C. L. Bolwidt Sr. Aanv. 8 uur.

Maandag 28 Febr. — Gemeenteraadsvergadcs
ring om half acht.

Woensdag 2 Maart. — O.S.S.sadspiranten gym»
nastiek uitvoering in Monopole. Aanv. 8 uur pree.

Vrijdag 4 Maart. — Afd. Jonge (Hervormden.
Spr.: de heer G. C. Jongh Visscher. Aanv.: 8 u.

Zaterdag 5Maart. —. O.S.S. gymnastiek uitvoes
ring in Monopole. Aanv. 8 uur.

Zondag 13 Maart. — „De Schakel" voert op:
„Tropenadel van v. Wermeskerkcn, in Monopole.

Zaterdag 2 April. — Uitvoering Zangvereniging
„De Stem des Volks" in Monopole. Medewerking
van diverso krachten.

Donderdag 28 April — V.A R.A.sensemble „Fan=
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Foor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

UITVOERINGEN O.S.S.
(Evenals andere jaren geeft de Gymnastiekver.

„Oefening Staalt Spieren" haar jaarlijkse uitvoer
ringen en wel Woensdag 2 en Zaterdag 5 Maart
in 'Monopole.
Een aanbeveling is eigenlijk overbodig, daar

deze avonden altijd zeer populair zijn en de zaal'

tot de laatste stoel bezet is.

OUDERAVOND CHRIST. FRöBELSCHOOL
'Het schoollokaal der Chr. Fröbelschool aan de

Brederodestraat was tot de laatsto plaats bezet,

toen Ds. v.d. Vloed de Ouderavond opende.
Na gebed, een woord van welkom en een kort

inleidend woord, kreeg 't hoofd der school, mej.
Wolberink, gelegenheid haar causerie over „Kin»
Iderleugens" te houden. Onbewuste herinnering»
vervalsing, physiologische en pathologische leus

gens werden achtereenvolgens door spr. behan=
deld.
Do nadruk legde zij vooral op 't vertrouwen

en de liefde die tussen opvoeder en 'kind moeten
heersen, er kan dan heel wat bereikt worden. Ter
illustratie las spr. een gedeelte uit een schets van'

Mien Labberton.
In de pauze werden allerlei voorwerpjes, door

de kinderen vervaardigd te koop aangeboden.
Wat een geduld moet er nodig zijn om die on»
handige vingertjes zulke leuke dingen te laten
maken. Alles werd dan ook grif verkocht.
Na do pauze werden verschillende filmpjes

vertoond, welke do kinderen lieten zien in hun
spel, aan 't strand en in de duinen.

Ds. v-d. Vloed sloot met een woord van dank
en dankgebed deze uitstekend geslaagde avond.

FILM IN «ET PATRONAATSGEBOUW.
Met het doel om de missiesverkeersactie meer

onder de aandacht te brengen werd Zondags
middag en savond voor een groot aantal belangs

i

stellenden de Miva film gegeven in 'het Patro=,

naafsgebouw.
De heer J. van der Liefvoort verduidelijkte deze

film door een uitlegging te geven over het werk
van de missiesverkeersactie en hoopte dat deze
middag en avond zijn vruchten mocht afwerpen.

TUSSENBAL.
Het gegeven tussenbal ivan het Instituut J.

Stol Jr. Zondag j.1. in Monopole mag in alle ops

zichten weer geslaagd genoemd worden.
Carlo Margaroli met zijn band heeft er het

zijne wel toe bijgedragen. Niet minder deelt de
Mondaccordeonsvereniging „Excelsior" .in het
succes.-

Het 'kinderballet onder leiding van mej. F. Bols

widt was wel het succes van de avond en de
jeugdige dansers deden uitstekend hun best.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 18 tot en met 24 Februari 1938.

Geboren: Christiaan, zoon van Chr. Visser en

M. Koning, Kerkpad 5.

Gevestigde personen:
L. Hakker van A'dam, Stationsplein 21.

Soc. Dem. Toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen"

Secretariaat: Gr. Krocht 35

L.S., Waarschijnlijk 'zult U wel gehoord
of gelezen hebben van de succesvolle ops

voering van het Antisoorlogsstuk „Er staat

geschreven...." van Jaap van der Poll

door leden van bovenstaande vereniging,

te weten op 13 Febr. in gebouw Monopole

Het Bestuur heeft' nu voorlopig besloten op

Dinsdag 8 of Donderdag 10
Maart een Reprise te geven,
doch., er moet voldoende animo voor bes

staan om dit ontroerende toneelwerk te

gaan zien!

De toegangsprijs zal bedragen 25 et

per persoonl belasting inbegrepen. Voor
werklozen en hun vrouwen bedraagt de
toegangsprijs slechts 12 ets per persoon,

eveneens belasting inbegrepen.

Mocht U van plan zijn deze tweede voors

stelling te bezoeken, dan vragen wij slechts

vóór Woensdag 2 Maart a.s. onderstaand
biljet ingevuld in te zenden aan een der

navolgende adressen:

Burg. Beeckmanplein 15;

Van Speykstraat 14a;

J. Koper, Kosterstraat 11;

Grote Krocht 35.

Mocht er geen belangstelling voor deze
tweede opvoering bestaan, dan zal dit wors

den bekend gemaakt in do Zandvoortse
Courant van Zaterdag 5 Maart a.s.

Ondergetekende bestelt hiermede

kaarten a 25 cents per persoon en/of

kaarten i'i 12 cents per persoon.

Adres

Naam

Voor de nieuwste GORDIJNEN en WEEFSTOFFEN natuurlijk naar

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
Keuze uit 40 verschillende kwaliteiten.

12 et

24 et

26 et

28 et

Modern Vitrage, per el .

.

Marquisette, 90 breed, per el .

.

Pracht gebloemde vitrage, per el

Marquisette met roes, per el .

.

Brabants bont, per el 26 et

Beddentijk, per el 38 et

Prima Weefstof 46—69 et

Wasechte Tafelkleden, vanaf . . . .49 et

Alle soorten Keukenval, vanaf . . 10 et

Linnen Kant, per el 5 et

100 GRAM PFHMA KOORDWO
RESTANTEN WOL 100 GRAM

De beste Javakapok, p.p. 64 ct,p. 10 p. ƒ6.00

Pas ontvangen: do nieuwste Heren Overs
hemden, vanaf ƒ 1.25

Grote sortering Afgepaste Gordijnen.

Deze week onze bekende zijden Damess
Kousen van 68 et, nu 49 et

Ziet onzo groto sortering Kleedjes, Stof»
doeken, Thees en Handdoeken.

L 36 et
25 et

„Heerlijk . vrouwfje, ddt zal smaken . . . hé . . . wat ruik! die koffie fijn . .
."

„Pas toch opl z^g moet 't nou vallen dat zou toch wel zonde zijn^w\ -ffj

Ja . . . VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE ... is zoo heerlijk als 't maar kan

«sitei I
fijn van geur en zacht van smaak hoor . . . heusch man . . . daar geniet je van

-3T-

Op het pak de naam „VAN NELLE" . . waarborgt geur en zachte smaak

SPECIAAL AANBEVOLEN

Roodmerk . , 50 et. per haKpondspak I Zwartmerk . . 40 cl. per halfpondspak

Paarsmerk . . 45 et. per halfpondspak I Gropnmerk . . 37 cl. per halfpondspak

£lMooq/ 2a louter VrfUiAeAeA

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bilderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen 4 dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST ~ v» Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
PT KEUZE UIT 1500 DESSINS

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

STRAATVERLICHTING.
De heer L. Citroen te Zandvoort had een adres

gestuurd betreffende de straatverlichting aan de
Parallelweg. Het College stelt nu voor de straats

verlichting ter plaatse met een lichtpunt uit te

breiden. Voorts klaagde adressant over de vers

lichting in de omgeving van het kinderhuis
„Groot Kijkduin", maar volgens het College is de
toestand aldaar niet zodanig, dat onmiddellijk
maatregelen dienen te worden genomen. Dit deel

van het verzoek zal in overweging worden genos

men, als t.z.t. de elctricteitsleiding in de Parals

Ielweg zal worden gekableerd.

MQNDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
(Hiermede bericht het bestuur, dat voor de

jongensafdcling een rciskas is opgericht met
steunbonnen voor een reisje met' autobussen in

het voorjaar. Nadere inlichtingen verstrekt het

bestuur.
Allo oudsledcn wordt verzocht, zich weder op

de repetitie to melden. Alle inlichtingen verstrekt'

het bestuur.

HEROPENING V.V.V.sBUREAU.

.Het bestuur van do Vereniging 'voor Vreemde»
lingenverkeer verzoekt ons mede to delen, dat

het informatiebureau vandaag, 26 Febr., heropend
wordt. De kantooruren zijn van 9—12 uur en van
1.30—5 uur.

OEFENTOCHT VAN DE REDDINGBOOT.
'Hedenmiddag — Zaterdag — zal de' wakkere

bemanning van do reddingboot weer een proefs
vaart maken op zee. Om drie uur wordt vertroks
ken van het boothuis van de NoordsZuidhoIlands
se Redding Maatschappij aan do Zeestraat. Deze
oefentochten trekken altijd een groot aantal bes
langstellcnden, omdat ze steeds een interessant
schouwspel opleveren.

DE SCHAKEL.
Ons wordt medegedeeld, dat de toneelver. „De

Schakel" in 'studie heeft genomen het successblijs

spel „Tropenadel". Do opvoering van genoemd
stuk vindt half Maart plaats.

JAARVERGADERIN G.
Donderdagavond hield de Soc. Dem. Toneels

vereniging „Op 'Hoop van Zegen" in Ons Ges
bouw aan de Spoorstraat de jaarvergadering. De
gebruikelijke verslagen werden goedgekeurd. Tot
nieuw bestuurslid werd benoemd de heer P.
Herfst, terwijl de voorzitter en secretaris bij acs

clamatio werden herkozen. In do controlescoms
missio werden gekozen A. Bos, P. Herfst en A.
Paap, terwijl mevr. J. van Duijn—Schilpzand als

congressafgevaardigde werd (benoemd. Mejl. R.
van Koningsbruggen werd tof. lid van de ballo»
tagescommissio gekozen.
Na het officiële gedeelte werden in intieme

kring do heren Hendriks en Jacobs door het bes
stuur en leden gehuldigd.

WETEN IS KUNNEN
Lees eens luidop deze tweemaal drie woordjes:

mannen — rammen — ballen,
manen — ramen — balen-

In al deze woordjes staat' maar één a. Toch
spreken we die van de eerste drie woordjes korf
uit en die . van de laatsto drie lang. Waarom?
Juist, omdat er in die eerste drie woordjes een
dubbele medeklinker op volgt, en in de andere
niet. Aan de medeklinkers er achter kunnen we
dus zien.of de klinker kort is of niet.De woordjes
manen, ramen, balen lezen we net zo als maancn,
raamen, baaien, 't Is dus volkomen overbodig
om die twee a's te schrijven en dus doen we dat
ook niet. Ook in de oude spelling doet men dat
niet, en ieder herinnert zich van de schoolbans
ken (2e klas) dan ook nog wel deze regel:

Op het eind van een lettergreep schrijven we
nooit twee a's. Dus niet': jaa daame, gaa maar!
doch: ja, dame, ga maarl

(Alleen in het' laatste woordje moeten wel
twee a's, omdat dat een gesloten lettergreep, is,

er staat' immers nog een medeklinker — een r—
achter de aal)

Een voordeel dus van de oude spelling, niet»

waar, dat die ons geen twee a's laat schrijven,

als dat niet nodig is. Nog prettiger is het, dat
diezelfde regel ook 'geldt voor de u. Nog al lo»

gisch, zult: ge zeggen. Inderdaad! Ook volgens de
oudo spelling schrijven we dus' niet:

Zit geen uuren in die vuureh te tuuren,
doch:

'Zit geen uren in die vuren te turen.

Maar hiermee was de oude spelling ook aan
het eind van zijn logica: voor de e en o geldt die
logica n.1. niet. Van de woorden met e- en os

klank moeten do kinderen op school stuk voor
stuk leren, of je ze met één of met twee e's of
o's moet schrijven, en dat kost uren en nog es

uren van de korte en" 'kostbare onderwijstijd.
Moet en kost? Nee, gelukkig niet meer,

dus: moesf en kosfre (verleden tijd!!). Het' tegens
woordigo geslacht groeit niet meer op bij roode
kooien en zwarte steenkolen, bij raadselachtige,
beren en beeren, sloten en slooten. Dank zij do
do nieuwe spelling {van 'Marchant, 1934) geldt— héél logisch! — de regel voor a en u nu ook
voor e en o. En dus zijn er geen breede slooten,
geen groote heeren, en geen roode veeren meer,
doch:
brede sloten, grote heren en rode veren.
Ouders, zprgf, dat deze winst voor uw sprui:

ten niet weer teniet gedaan wordt! Er zijn nog
steeds aanbidders van die oude onlogica, zelfs

onder de ouders van schoolgaande kinderen. 'En
de Regering weifelt nog. De e en oskwelduivel
is dus nog niet voorgoed onschadelijk gemaakt.

We hebben dus nü de regel:

Op het eind van een lettergreep nooit aa, ee,

oo of uul
Nooit? Nee, d'r is één uitzondering, maar een

logische en noodzakelijke uitzondering, die voor
ieder te begrijpen is en dus ook zelfs voor geen
kind moeilijkheid oplevert. Ziehier! Omdat de
enkele letter e niet alleen kort en lang maar ook
nog toonloos gelezen kan worden (zie les 2 en 3),

zouden wc aan woordjes als ze, me, dame niet
kunnen zien, of we de e lang of toonloos moeten
lezen. Daarom is deze uitzondering nodig: op
het eind van een woord schrijft men een lange e
wèl met ee. Staat er maar één e aan het eind
van een woord, dan is die dus toonloos. iMisvers
stand is daardoor dus uit/gesloten, want we schrijs

ven: Zo gaan naar zee; die dame gaat mee; om
twee uur drinken we thee bij den dominee.
Denk".er om, dat als je nu tegen zo'n woordje

als zee, mee, twee een ander woordje
aanplakt, is aan dat eerste toch niets mag vers
anderen, dus: zeegras, zeedieren, zeeëngte, zee-
ster, zeeën; meegaan, meedoen; fiveesprong,
fu>eede,

(Het woordje mee heeft een tweelirigszusje,
n.1. mede, Tb.v. in medelijden, evenals naast elkaar
bestaan ree en rede, slee en slede, vree en vrede.
Maar hierdoor moogt ge U niet laten verleiden
om ook fiveede met één e te schrijven, want dat
moet! logischerwijs met ee-)

Dat men goochelen, loochenen en goochem ook
met oo schrijft, zou ook nog een uitzondering
genoemd kunnen worden op do nooz'fregel, maar
is begrijpelijk, als men zich uit de 3e les berin»
nert, dat de ch na een korte klinker niet verdubs
beid wordt. Vóór do ch moet de o dus kort of
lang geschreven worden, dus met o of oo; b.v.

kort in Lochem en Jochem, lang in goochelaar en
goochemerd.

MEESTER SECUUR- '

p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

TOESLAG OP PENSIOEN. . -

Het raadslid, de heer T. Molenaar, had een vers-

zoek ingediend om de weduwe Paap—vanKo*,
ningsbruggen in het genot te stellen van een toe*'

slag ten bedrage van ƒ 10— per maand op het
aan haar als gewezen schoonmaakster van schools
C toegekende pensioen. B. en W. stellen voor
afwijzend op dit verzoek te beschikken, omdat
gelet op de gezinsinkomsten van de betrokkene,
het B. en W. niet noodzakelijk voorkomt, dat de
gemeente toeslag geeft op haar pensioen.

GEMEENTERAAD.
De Zandvoortse gemeenteraad komt a.s. Msans

dagavond ten raadhuizo voor een openbare vers
gadering bijeen des avonds half acht. De agenda
vermeldt o.m. benoeming van een directeur van
publieke werken; voorstel betreffende de ges
meentegroting voor 1937 en voorstel om de ges
meente te doen toetreden als buitengewoon lid

tot de plaatselijke vereniging voor vreemdelingen»
verkeer en de benoeming van drie vertegenwoors
digers, leden van de raad, tot leden van het bes
sïuur.

Arbeiders Vereniging
voor Lijkverbranding

Talmt niet, maar geeft U op
als lid ! ! !

Wekelijkse Contributie

Secretariaat: Dr. Joh. Metsgerstr. 75a



MEVRO UWIIUW WINTER
Van Deursen
Heden in voorraad alle soorten PLAIMT-AARDAPPELEIM van zware kleigrond.

V O ORRAAD OP
s Aardappelha

dan eerst

even naar

KERKPLEIN Sb

cl e i
— TELEFOON 74

Gedurende deze maand is op ons atelier gelegen*
Weid om de stof, die U eventueel zelf hebt, bij

ons te laten vervaardigen tot Mantel of Costuum.
Maakloon vanaf ƒ 15.

Kledingmagazijn fa, van HENSEN
Gedipl. Coupeur voor Dames» en Herenkleding

Groote Krocht 23 - Telef. 274
Ontvangen de nieuwe Collectie 1938

'Een keurssortering.

Eigen kleermakerij voor veranderen en repareren.

VOOR DIRECT
NET MEISJE

gevraagd voor halve da»
gen in klein gezin.
Aanm. Kostverloren»
straat 56 boven.

verloofd:
noortje do maar

en
theo cornelissen.

.27 februari 1938.

zandvoort,
Kostverlorenstraat 38.

amsterdam,
'kuinderstraat 46a.

•GEVRAAGD :

NET MEISJE
voor Stops en Verstel»
werk.
Brederodestraat 127.

TE KOOP: een houten

STRANDTENT
.of TUINHUISJE tegen
• elk aannemelijk bod.
Achterweg 7.

Dame vraagt gemeubil.

Zit- en Slaapkamer
•met volledig pension
voor winter en zomer-

Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaohs Drukkerij.

•onder no. 3501. ''

Rijwielhandel
JAN POOL
Rijwielen, Haarden, Stof»
zuigers ƒ 2.— per week,
zonder vooruitbetaling.

!HALT E STRAAT 58

TE KOOP: 1 pers. rosé

ENG. LEDIKANT
m. 3delige vulling peluw,
dekkleed en sprei voor
10 gulden. Te bevragen
Haarlemmerstraat 49.

. NET MEISJE
of jonge vrouw gevraagd
niet ben. 18 jaar in kl.

gezin z.k-, 3 dagen p.w.

tot half 3, 1 dag tot 12
uur. Andere regeling
mogelijk. Salaris ƒ 3.

—

p.v,'. Zich te vervoegen:
<oninginneweg 42.

TE HUUR GEVRAAGD :

G a rag e
omgeving hoek BrederodestraatzHugo de Groots
straaUOosterparkstraat, per jaar of 6 maanden.

Br. onder no. 3502 aan Bur. Zandv. Courant,
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.

TE KOOP GEVRAAGD

Een eikenhouten tafel
met Queen Annpoten en in« en uitschuifbladen.

Tevens gevraagd

een eikenhouten Lits-Jumeau
laag model.

Br. met prijsopgave onder no. 3503 Bur. Zandv.
Courant, Gertenbachs Drukkerij, Achterweg 1.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOÓRT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekering
gen, belast zich met huurannen en administratie,
tegen laag tarief. - Inlichtingen gratis.

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PERELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et
Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Het eerste
Taxibed rijf In

Nederland
der

St room lij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien!Geen fooienl

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROOTE KROCHT.

HOLLAND -BELGIË
met een paar goede
SCHOENEN uit

Bronkhorst
s
schüenmagazijn

MF* Haltestraat .21 op 't hoekje *^ff

1

HOLLANDIA-BBOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 26 tot en met Maandag 28 Febr.,

8 uur. 3 Dagen! 3 Opvoeringen van een groot
schlagersprogramma!

Als eerste hoofdfilm de nieuwste film van

TARZAN'S
GEVAARLIJKSTE AVONTUREN

Een nieuw en machtig filmwerk van TARZAN,
naar een der romans van Edgar Rice Burroughs.
In do hoofdrol do Olympische kampioen Hen
man Brix. Een film met adembenemende span=
ning," avonturen, actie en romantische inhoud.

Als tweedo hoofdfilm vragen •wij Uw belangstel»
ling voor

V. G. G. V.
'VAN GOEDE GETUIGEN VOORZIEN, met
Herbert Marshall en Jean Arthur. — Een tintes

lend, ondeugend en geestig verhaal, vol ontwape»
nende charme en een geweldige climax. Wat
zoekt U? spanning, romantiek, avontuur? Wilt
U lachen om geestige situaties, om dwaze dialo»

gen? Wenst U amusement voor 100 pet? Ga dan
v.g.g.v. zien! Was 1 3 achtereenvolgende weken
het groatsto succes van het City=Theater te Am»
sterdam. Groot Schlagertprogramma!

Toegang boven 14 jaar. — Entree: Parket 40, Par»
. terre 60, Stalles»Balcon 80, Loge 100 et., alles inb.

Zondagmiddag half drie F A M I L I E-M A T I N E E !

STUDENTENPRET
Een amusant filmVerk, waarbij de lachsalvo's

niet van de lucht zijn.

Verder: BETTY BOOP — ZEEMAN en vele
komische films. Entree: 15 en 25 et, alles inbegr.

DONDERDAG 3 MAART 8 uur:

POPULAIRE VOORSTELLING
Op veelvuldig verzoek REPRISE van de grote
succesfilm:

Victor en Victoria
met Renate Muller, Adolf Wohlbriick, Hermann
Thimig. — De meest amusante film ooit vervaar»
digd. De film welke een ieder weer wil zien.

Toegang 14 jaar. Entree 30—55ct., alles inbegr.

IHBBBBBBBBBBBHHUM

| Banketbakkerij „HUIZE ROLAND"
S Kerkstraat 8 — Teief. 72

B?

w

[FANTASIE GEBAK5
Marasquin, Rhum, IVJocca, Slagroom g

per stuk 55 et g
S Petit fours diverse smaken . per stuk 6 et SBS

SMf" £ 10.' aan Kassabons, een Taart naar keuze '

HGMMBBBBHBBBBBBBUHBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBHHflflflBB

HEDENMIDDAG I

e r o pe n i| H
I Radio Penaal

|
£ Kostverlorenstraat 7 ^

, 249 Telefoon 249 4

Goed Brood op tafel,, dit Ie klas en fijn,

Dan moet II bij bakker van der Werff
wel zijn.

Eenmaal dit van ons gegeten, dan II zegt :

Ja dat is kwaliteit, wat is dat echt.

In Zandvoort, ja, dit is wel waar

:

Van der Werff is het adres toch maar 1

VOEDT U GOED
DAT IS HETGENE, WAT U EEN
ZIEKTE KAN BESPAREN!!

Wij stellen iedereen in de gelegenheid, dat te

voorkomen, door onze

Groenten, Fruit
en Aardappelen
te verkopen voor een prijs onder ieders bereik.

Dus geen bezwaren meer
Uw adres is

Jb. TER WOLBEEK
SWALUESTRAAT 2 _ TELEFOON 449

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw», Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

GLAS- en VERFHANDEL
A.Kromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN. -

Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Va kg,
klaar voor het' gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p* liter 7% et

EINDE MAART WORDT

Alpli. Sprengers
Schoenenmagazijn

VERPLAATST
naar

Groote Krocht 13

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
blijft TOCH goedkoper wat prijs be-
treft en geeft TOCH de hoogste kwaliteit

3 ponds blik SNIJ» en SPERCIEBONEN 28 et

3 ponds blik DOPERWTEN, prima . . . . 28 et
ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et
1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
.Hogeweg. _ TELEFOON 39.

De toon aangeven
doet een dirigent zijn koor.

Maar wij geven een andere toon aan
en wel door onze Ie klas 'Electrische artikelen,

Rijwielen, onderdelen, Lampekappen, Schemer?
lampen, Kinderwagens enz. tegen de laagste prijs

ter plaatse te verkopen.

Ziet de etalage en Toonkamer bij de

Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Alleen Groote Krocht 5-7, Telefoon 474

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden
Buikgordels

Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

HEROPENING.
Men zegt wel eens, dat elke verandering geen

verbetering is, doch dit kan niet gezegd worden
van RadiosPenaat, die hedenmiddag heropent in

perceel Kostverlorenstraat 7.

Een geheel gemoderniseerde zaak is er verre*
zen met een smaakvolle toonkamer, waarin het
nieuwste van het nieuwste op Electrisch gebied
voor huishoudelijk gebruik to bewonderen is.

Ook do etalage heeft een keurig aanzien ge»
kregen met de nieuwste WaldorpsRadiotoestellen.
Voorts heeft de hr Penaat thans de verkoop van
Koffergramofoons en =platcn op zich genomen.
Als attractie is in do etalage een toestel ge*

plaatst met automatische platenwisseling, welke
in werking to zien is.

Voor de huisvrouw zijn hier zeker op electrisch
gebied vele artikelen, die zij zich gaarne zou
wensen. Zo is er een grote verscheidenheid van
Stofzuigers, Broodroosters, Theelichtjes, Wafel»
bakkers, enz.
Voor reparaties aan Radio's of electrische ap=

paraten is een speciale werkkamer ingericht.

U ziet alles is gedaan, om aan do wens van
ieder to kunnen voldoen. Bovendien zal Radio
Penaat U gaarne vrijblijvend' inlichtingen ver»
strekken.

OPGELET DAMES II

BEWAAR DEZEBON
Ze heeft waarde als garantiebewijs voor 'n

PERMANENT
gemaakt van Maandag 28 Febr. tot en met
Vrijdag 4 Maart 1938.

Geheel compleet f 0.75
kort haar

(Gelieve deze bon mede te brengen.)

B. v.d, BIJL, ZEESTRAAT 67

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33, Telef. 26

Deze week
als reclame

:

Dames-Ja iihagel
van 50 et voor 30 cent per Y% pond

ALS EXTRA RECLAME

:

4 Pencé-gebakjes voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Het zal II nooit berouwen

Steensrna
als Uw slager te onthouden
OSSELAPPEN, vanaf 50 et

PEKELVLEES, per ons 16 et'

Schoolstraat 3 - Telef. 403

Naam
Adres

masmm

DIRECTEUR VAN P.W.

B. en W. hebben de volgende voordracht opge»

maakt voor do betrekking van directeur van pu*

blieko werken:
1. Ir. F. Kruger, b.i., architect en raadgevend

ingenieur to Heemstede;
2. Ir. IH. Kramer, b.i., architect te Schiebroek;

3. D. Visser, architect B.N.A., hoofd van ge»

meentewerken, enz. van Schoonhoven.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwafer
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 26 Feb 12.36 1.02 S.32 8.56

Zondag 27 Feb 1.32 1.52 9.2S 9.4S

•Maandag 28 Feb 2.16 2.40 10.12 10.36

Dinsdag 1 Maart 2.52 3.03 10.48 10.58

Woensdag 2 Maart .. 3.25 3.18 11.20 11.15

Donderdag 3 Maart .. 3.58 4.10 11.55

Vrijdag 4 Maart 4.30 4.44 12.06 12.25

Zaterdag 5 Maart 5-03 5.17 12.40 12.59

Zondag 6 Maart 5.35 5-50 1.14 2.32

ZANDV. JONGERENKRING.
Zaterdag 26 Febr. hoopt voor ons te spreken

do heer C. L. Bolwïdt Sr. over: „Het leven op do
Beurs bij ons en in het buitenland".
Waar dit onderwerp voor velen vrij onbekend

genoemd mag worden, wekken wij een ieder op,
deze avond te bezoeken en daardoor wellicht een
betero kijk op het zakenleven te verkrijgen.
Aanvang 8 uur in gebouw Brugstraat 15.

LEZING.
Do Zandvoortso Handelsvereniging hield in sas

menwerking met de R.K. Middenstandsvereni»
ging „De Hanze"' Dondcrdagav'ond in bodega
Mustcrt aan de Strandweg een gezelligo bijeens

komst, waarbij natuurlijk ook do dames waren
uitgenodigd. Jhr. Mollerus, secretaris van de
Kamer van Koophandel to Haarlem hield een Ie»

zing en verteldo op gcanimeerdo wijze over 2ijn

vorig jaar gehouden reis naar Westsïndië. Hij
had vanzelfsprekend een aandachtig gehoor en
vaak werd gelachen om zijn komische wijze van
vertellen. Na afloop bleven allen nog gezellig

bijeen en werd o.a. nog „gekiend".



'

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 133 Van Ostadestraat 25

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK*

ZOEKENDEN.
Secretaris: iH. Koning, Haltestraat 62, Tel, 457.

DE CENTRALE WERKPLAATS.
Do vorige week hebben zich twee jongens aan»

gemeld voor plaatsing bij do Centrale Werk»
plaats en onzo Commissio was zo gelukkig hun
reeds deze week een plaatsje to kunnen bczor»
gen!
Dat is toch niets bijzonders, zult ge misschien

zeggen. Toegegeven! Maar wat wèl wonderlijk is,

is, dat die jongens vóór ons laatste stukje in dit

blad, waarin over de Centraio Werkplaats ge»

sproken werd, er nog nooit van gehoord hadden!
Hieruit blijkt wel, hoe nodig het is, nog meer»

derc bekendheid to geven aan deze nuttige in»

stelling. Nogmaals wordt er daarom -do aandacht
op gevestigd, dat jongens van 16 jaar en ouder,
die reeds enige vakbekwaamheid bezitten en zich
verder practisch wensen to bekwamen, door tus»

senkomst van onzo commissie daar geplaatst kun
nen worden.
Als beloning ontvangen zij iedere week een klein

zakgeld. Daarnaast brengt hun werkzaamheid bij

do Centrale Werkplaats het groto voordeel voor
hen mede, dat zij meer practische ervaring op»
doen en daardoor vanzelfsprekend gemakkelijke!
een plaats elders kunnen bekomen, zo gauw er
ergens een gaatje is.

Het aantal plaatsen bij de Centrale Werkplaats
is echter niet onbeperkt. "Wie dus voor plaatsing
in aanmerking wenst te komen, doet goed, niet

to lang to wachten met zich bij onze commissie
aan to melden. Dat kan gebeuren des Zaterdag»
middags tussen 3 en 4 uur in het gebouw aan de
Groote Krocht no. 10 en verder dagelijks bij on»

zen secretaris.

Reeds meerderen hebben aan onze oproep ge»

volg gegeven, doch vele anderen deden dit, wel*
licht uit onbekendheid met het hiervoren ver*
melde, nog niet. Wij rekenen — in hun welbe*
grepen eigen belang — op hun komst!

De Commissie.

H.H. ROKERS !!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Groote Krocht 25 C. J. BAKKER

INGEZONDEN.

Geachte Redactie, Mag ik nogmaals in Uw veel
gelezen blad de aandacht vragen voor een toe*

stand, die dringend om verbetering vraagt.

Ik heb het oog op de mestputten achter de Dr.
Gerkestraat. Loopt men van de Brederodestraat
de zogenaamde witte weg af, dan ontwaart men
alras, na de beruchte paardestallen te zijn gepas*
seerd, putten met mest en vuilnis, waarom heen
nu reeds vliegen zwermen. Deze stortplaatsen
voor vuil en mest zijn gelegen schier in de on*
middellijke omgeving van de Wilhelminaschool-

Is dit een toestand, die bestendigd mag blij*

ven?
Onzo Gemeente doet steeds haar best, zo ver*

luidt het, om te worden een blijvende woon»
plaats voor velen, die het thans gedurende de zo»
mermaanden tot tijdelijke woonplaats verkiezen.
"Wat zijn dat voor mensen, die Zandvoort pro»
"beert te trekken? Stadsmensen zijn het. Publiek,
dat gewend is hygiënisch te wonen en to leven-
Publiek, dat zich — en terecht — ergert aan
mesthopen in de onmiddellijke omgeving van de
woning. Aan varkensstallen, welke 's zomers de
bewoners dwingen de ramen en deuren te slui»

ten, terwijl juist de behoefte bestaat ze open»
to doen en aan een vuilverbranding, die haar
stank over een groot deel van het dorp ver*
spreidt, om maar eens iets op to noemen.
Veel meer dan mooie stukjes in de pers, dat

Zandvoort zich weer opmaakt voor de zomer,
zoals gebruikelijk is ir. het voorjaar te publice*
ren, is noodzakelijk een verbeterd inzicht van
onze bestuurders in hetgeen gewenst is en nood*
zakelijk voor onze gemeente ten aanzien van
volkshuisvesting en stadsontwikkeling.
Het had niet nodig moeten zijn om de hulp van

den Inspecteur der Volksgezondheid in te roepen
om een einde te maken aan een ondragelijke vlie»
genplaag, nadat alle pogingen bij B. en NV. had*
den gefaald, zoals het vorige jaar het geval was.
Wat wij nodig hebben in Zandvoort is een

dienst voor volkshuisvesting en stadsontwikke*
ling, welke met vaste hand weet in te grijpen in
ongewensto toestanden, onafhankelijk van enge
groepsbelangen en met een ruim en modern in»

zicht in hetgeen in de tegenwoordige tijd ver*
langd wordt om een gemeente te doen zijn een
aantrekkelijke en door het publiek gewenste
woonplaats.

J. H. G. NACHTWEH.

VELEN MOESTEN WIJ TELEURSTELLEN
om vorige week van onze reclame te laten

profiteren. Maar nu hebben wij een nog grotere

voorraad, zodat wij thans iederen koper v. min-

stens 60 et vlees tevreden kunnen stellen met

1 pond dik Nicrvet VOOr Slechts 40 et
en dan nog voor iederen koper

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Grote Afslag! DIK vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

BQF" Deze reclame geldt alleen voor Zaterdag "^Q
Daar kan niemand tegen op, dus allen naar

„DE CONCURRENT"
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 1 ! !

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 Telefoon 253

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 2

—

4 uur.

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

wmmÈÊBmamtBmmmmMa

Veroeef j - *
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mhhmihi deze prijzen niet 1

STERKE BOODSCHAPPENTAS 45 et

4 PANSPONSEN 10 et

STERKE MATTENKLOPPERS .

.

25 et

WERKSPONSEN 12 et
BOODSCHAPMANDJES .. .. 45 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

GROTE WASMAND 375 et
HENGSELMANDEN 98 et

STERKE MARMERDWEILEN .. 12 et

MOLTON DWEILEN 15 et

WAFELDOEKJES 10 et

GELE STOFDOEKJES 10 et

3 TREE TRAPJES 90 et

4 TREE TRAPJES 120 et
COCOSBOENDERS 5 et

12 KASTRANDEN 10 et

ROLLEN KASTPAPIER 10 et

STERKE BEZEM 25 et
STERKE «AGEBOL 29 et

GROTE DOOS WAS 20 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER.. 9 et

10 THEELICHTEN 10 et

3 ROL CLOSETPAPIER .. .. 10 et

ALL. FLUITKETELS 59 et

Fa. Th. Pasveer
Haltestraat 27, Telefoon 311

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Groote Krocht 20

voor -de eerstvolgende veiling kunt! u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.

Belast zich ook met het houden van INBOEDEL*
VEILINGEN.

Groote Krocht 20 - Telef. 464

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et
Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Piockworst

Kalfsboterhamworst
Bacon

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVA=RIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondero kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRTMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

[ootter, Haltestraat
Telefoon 391 Telefoon 391

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46E
TE HUUR

:

ONQEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in=
zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 29ö TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie ! 1 1

BELLAMY*AVOND.
Op 18 Febr. werd een samenkomst gehouden

in Zomerlust, -welke uitging van de Int. Ver.
Bellamy, afd. Haarlem.
De belangstelling was zeer bevredigend. Na

een openingswoord van den voorzitter v.d. afd.

Zandvoort, den heer Boddé, begon Mr. A. Ma*
nussen zijn met interesse gevolgde causerie.

Spreker deelde de bestaande armoede in drie

klassen in t.w. de materiele*, de geestelijke* en de
zedelijke armoede of morele armoede en toonde
op logische gronden aan, dat deze rampzalige
drie=eenheid, ontstaan door het verkeerd wer*
kend economisch stelsel waaronder wij zuchten,
geheel en al zal kunnen verdwijnen, zodra de
economische leer van Edward Bellamy zal wor»
den geaccepteerd.

Hij rekende de toehoorders voor, dat er prac<*

tisch van de circa 8 millioen Nederlanders nog
maar ongeveer twee millioen in het arbeidsproces
zijn ingeschakeld en dat .tengevolge van het
thans nog gehuldigde economische systeem, de
grondslagen voor een behoorlijk functionnerende
samenleving zijn ondermijnd t.w.

1. de wet van vraag en aanbod werkt niet meer,
2. hoe rijker de wereld wordt, hoe groter de

armoede.
3. de wet van waarde en prijsvorming is vol*

komen in do war. -

Door middel van versobering, aanpassing, en
het zich vijandig willen stellen tegenover de
steeds voortschrijdende mechanisatie, zet men
slechts do klok terug en dit consquent doorge»
voerd, zou ons weer in paalwoningen doen be^
landen.
"Wanneer men echter de vooruitgang en de toe»-

nemende rijkdom in dienst zou willen stellen van>

de gemeenschap, zou de algemene welvaart een
feit worden.
Na do pauze werden nog enige schriftelijke

vragen beantwoord, waarna een toneelstuk in 3-

bedrijven werd opgevoerd, getiteld „Uit de
Chaos". Het stuk speelde in een schoenfabriek
en het merkwaardige was, dat in deze om=-
geving eigenlijk niemand de schoenen aanhao^
welke hem pasten, De arbeiders niet, omdat ze
van hun karig loon het vervaardigde product niet

konden kopen en de directeur niet, die contre
coeur, terwille van de aandeelhouders op de ar*1

beiders onsociale maatregelen moest toepassen,

en voortdurend pijn in zijn economische ekster»

oog had, welke pijn culmineerde in 'n grandioze
peroratie vioor het economische systeem door_
Edward Bellamy ontworpen.
Over het geheel een zeer verdienstelijke avond'

en een opwekkende injectie voor hen, die nog
steeds in ontevredenheid rondlopen zonder na te

denken. Rg.

H* HL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer*,
schilders, behang* en witwerk.

J. W, Rupprecht, Dr. Metzgerstr. 60

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Zb Bb Ha
Fa. van Duivenboden <** M. Hollenberg
Haltestraat 45 - Telef. 327 S\ DIaconiehuisstr. 1 -Tel. 157

GIRO: 9820 9

H. van der Me ij v.h. Wed. J. Kapteijn
Zandvoortselaan 319 - Telefoon 26099

Prima Kriel Eieren f 1.50 per H.L.

Prima Binnen- en Buitenl. ANTHRACIET
— voor Huisbrand. —

ANNBE EHRBECKER
VIOOL*, PIANO* EN ENSEMBLE=LESSEN

Einddiploma A'dams Conservatorium

Correspondentie:

Lod. v. Deyssellaari 174 — Haarlem(N.)'

Sciiilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASÜS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

11. Na een half uurtje vlogen ze boven Sche*
veningen, de beroemde badplaats aan de kust van
do Noordzee. „We zullen daar, aan het strand,
wat eten, en dan gaan we naar Engeland!" zei

meneer' Van Emmen. Hij wierp het anker uit.

Dit wilde evenwel in het losse zand niet pakken,
en, hoewel do schroef stilgezet was, werd de
Pegasus door de wind voortgedreven, terwijl het
anker over het strand sleepte en alle badgasten
op de vlucht joeg.

12. Zo kwamen ze aan het drukste gedeelte
van het strand, waar do strandstoelen slaan. In

een van die stoelen zat mijnheer Bibbenneie"-, :n
een boeiend boek verdiept Mejuffrouw Bibber,
meier, zijn charmante dochter, sliep, in een der»
gelijke stoel gezeten, de slaap des rechtvaardigen.
Elk hunner was zó in zijn bezigheden ïe/diept,
dat zo niets hoorden van al wat er gebeurde, en
er evenmin iets van zagen.

. GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.
n.m. <5.30 uur: Jeugddienst.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag v.m. 10 uur Ds. P. van der Vloed.
Voorbereiding H. Avondmaal,

n.m. 5 uur dezelfde. H. Avondmaal.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 27 Febr. 10 en 5 u.: Ds. N. A. Waaning-
Ie LijdenssZondag. Voorber. iH-A. Cat. Znd.14.

Nederlandse Protestanten Bond
fZandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15,

Zondag 27 Febr. v.m. 10.30 uur Ds. J. M. Leen»
dertz uit Haarlem-
Zondagsschool 12—1 uur.

Maandag 28 Febr. n.m. 8 uur „Vrouwenavond"-

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 26 Febr. Einde v.d. Sababth 6.16 uur.

Vrijdag 4 Maart. Aanvang Sabbath 5.30 uur.

Zaterdag 5 Maart. Einde Sabbath 6.28 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8Va uur.
Leeroefening te kwart voor êén.

Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging:
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105.

—

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

GERTENBACHS DRUKKERIJ vraagt voor
direct

NETTE LOOPJONGEN
Leeftijd ong. 15 jaar.

Welko oud*zeeman heeft voor mij ter OVER"
NAME een nog

v
uitstekende

PRISMA-KIJKER?
Br. met prijsopgave enz. bur. Zandvoortse Cour-,
Gertenbachs Drukkerij onder no. 3202.
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ZANDYOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEÜ.WE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbaehs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Zijn mening propageren is nog altijd iets

héél anders dan z'n mening opdringen en
opleggen, tenminste in een democratisch
land-

RAADSVERGADEBOG
Maandagavond vergaderde de Raad1 Van onze

'Gemeente.

Notulen.
De notulen van do middag* en avondvergadc*

ring van 10 Dec. en die van de vergadering van
24 Jan. werden onveranderd goedgekeurd.
De heer Suerink had enige bezwaren tegen het»

geen gesproken was in de besloten vergadering,
in verband met deze notulen.
De Voozitter heeft geen bezwaar, den heer

Suerink daarover in besloten 'vergadering het
woord te geven.

Ingekomen stukken.
Verkregen was de goedkeuring van Ged. Sta»

ten voor een verhuring te BenlTveld. Een verzoek
van den heer Molenaar werd voor kennisgeving
aangenomen.
Volgens voorstel van B. en "\V. werd besloten

tot een nieuwe indeling van rangen bij de politie.

Personele Belasting.
De Zandvoortse afdeling van de Bond van Ho»

tel» en Restauranthouders had verzocht tot ver»
laging van de biljartbelastïng over te gaan.
Waar de Gemeente — aangewezen op een ex»

tra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidïefonds— reeds aan de hoge lasten tegemoet gekomen
is door verlaging der personele belasting, kan een
tweede verlaging niet toegestaan worden.
Volgens voorstel van B. en W. wordt afwijzend

op het voorstel beslist

Waterleiding.
Van de opgeheven loding 'keiduin—Bentveld

is een gedeelte verkocht aan Bloemendaal, een
deel aan den eigenaar van Kaekoeksduin.
Een restant ter lengte van 160 m. ligt nog in

het opgehoogde terrein van de Amsterdamse Wa»
terleiding.

Daar de kosten van opgraven niet gedekt wor»
den door.de waarde van.de leiding, stellen. B.^en.
W. voor, van de rechten daaTop af te zien.
Aldus wordt met algemene stemmen besloten.

Straatverlichting.
De heer L. 'Citroen had geklaagd over de ver»

lichting van de Parallelweg. B. on W. hebben een
onderzoek doen instellen en stellen voor, de ver»
lichting met één lichtpunt uit te breiden.
Een verzoek om betere verlichting in de om»

geving van Groot Kijkduin zal in overweging ge»
nomen worden, als daar tot kabelering wordt
overgegaan.
Met algemene stemmen wordt daartoe beslo»

ten.

Ontsmettingsdienst.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft een

opmerking gemaakt over de op 15 Februari 1937
vastgestelde verordening betreffende de heffing
van gelden voor de Gemeentelijke Ontsmettings»
dienst. De indruk werd gewekt, dat Zandvoort
een eigen ontsmettingsdienst had.

|B. en W. stellen voor wijziging aan te brengen,
tevens reductie te verlenen bij vervoer van meer»
dere personen uit een gezin te gelijk en de mo>
gelijkheid voor vermindering open te stellen bij

verlaging van belastingaanslag.
Wordt met algemene stemmen besloten.

Sch oolgeldregeling.
Enige wijzigiingen worden voorgesteld in de

Schoolgeldregeling. Deze zijn nodig door de bij»

drage, die de Gemeente van het Rijk ontvangt en
door den Minister aangegeven.
De heffing vangt aan bij een belastbare som

van ƒ 800. Dit was ƒ 1000. Voor aanslagen van
ƒ 3600 en hoger vraagt de Minister een lager
schoolgeld.
De Raad besluit met algemene stemmen tot de

gevraagde wijzigingen.

Freemde/ingenverkeer.
V.V.V. heeft gereorganiseerd. De Burgemees»

ter is ambtshalve voorzitter, in het bestuur, dat
uit zeven leden zal bestaan, zullen drie ' raads»

leden gekozen worden.
De Gemeente kan als buitengewoon lid toe»

treden .

B. en W. stellen de Raad voor, daartoe te be»

sluiten. De heren Groen en Vader vormen het
stembureau.
Gekozen worden de heren Koning, Bolwidt en

Vallo.

Gemeentebegroting 1937.

Tegen de Begroting waren door Ged. Staten
verschillende bezwaren gemaakt.
Gevraagd werd, geen nieuwe aanspraken meer

te doen gelden op de wachtgelden van de Wet»
iouders.
Geen vergoeding meer te verlenen aan secre»

tarissen voor commissie«vergaderingen, die onder
bureau»uren worden gehouden.
Het Badbedrijf zou twee dagen per week ge»

«loten kunnen worden.
De vervanging van leerkrachten bij ziekte zal

zoveel mogelijk door wachtgelders moeten ge»

schieden, de vergoeding zal van ƒ 5 worden te»

ruggebracht tot ƒ 3-50 per dag en de totaalsom
van ƒ 400 moeten worden teruggebracht tot ƒ 100.

B. en W. stellen voor, deze wijzigingen aan te

brengen, hoewel er op gewezen wordt, dat de ver»

sobering reeds ver is doorgevoerd.
Nieuwe besparingen gaven een voordeel van

ƒ 8900, in 1938 zal ƒ 5400 bespaard worden, ter»

wijl nog ƒ 1450 daar aan toegevoegd zal kunnen
worden.
Do heer Molenaar vraagt naar de uitgaven, ge»

daan voor V.V.V. Do subsidie is tendele uitge»

keerd, omdat niet voldaan was aan de bepaling,

dat de uitgaven aan de Raad zouden overgelegd
worden.
Ook vreest hij, dat de Gemeente nu ook ver»

Met



Garage en Taxi-Bedrijf v.h. van de Geer 00
REPARATIE - STALLING - ONDERHOUD BREDERODESTRAAT 8—10 TELEFOON UU

Ritten met auto's voor 4 personen per km 6 et

Ritten m.auto's voor meer dan 4 pers. p.k.m 8 et

Wachten per uur ƒ 1.00

Ritten naar Haarlem m, 4=persoons auto's ƒ 1.50

idem met meer dan 4 persoons auto's . . ƒ 1.75

Ritten naar A'dam met 4»persoons auto's ƒ 3.75

idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 4.50

Dorpsritten m. 4 pers. auto's 35 et
idem met meer dan 4»persoons auto's . . ƒ 0.45

Indien een dorpsrit wordt gemaakt metsten hoog»

sta 4 personen, mag bij gebruik van een grote

auto (meer dan 4»persoons auto) geen hoger ta»

rief worden berekend dan 35 cent.

I

WIJ VERKIEZEN

Crematie boven Begraven
EN G IJ????

Arbeiders Vereniging
voor Lijkverbranding

Wekelijkse contributie of koopsom.

Secretariaat:Dr. Joh.Metzgerstr. 75a

FR. REDSTAR, juweel, p. zakje v. 10 kg. 47Vs et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN Sb — TELEFOON 74

O. S. S.

De adspiranten»uitvoering van de Gymnastiek»
vereniging O.S.S. van Woensdag j.1. in 'Monopole
heeft die van andere jaren nog overtroffen.

Dit is niet alleen te danken aan het materiaal,

de kinderen, doch een heel groot deel van het
succes komt zeker voort uit de knappe technische
leiding van den heer en mevrouw Van Pagee.

De oefeningen van allerlei aard werden keurig
uitgevoerd. Als de best .geslaagde behoren ges

noemd te worden, bij de kleineren „In het Cir»

cus" en bij de dames „de feeën»dans".

De opwekking van den Voorzitter in z'n ope»
ningswoorcl, om de vereniging te steunen, ver»

dient dan ook weerklank te vinden. Niet alleen

ten bate van de kas, doch vooral vanwege de
ontwikkeling van het lichaam door deze oefenin»

gen.
' Mevr. Van Pagee ontving bloemen voor de vele

moeite, dio zij zich getroost had om datgene te

bereiken met de kinderen wat ieders bewondering
had.

iMej. Zus Halderman deelde oolfmee in de hul»

de, wegens het vele werk verricht bij de kleuters.

Een leuke jagersfilm en een kinderbal besloten

deze eerste avond van O.S.S-.

Heden, Zaterdagavond, zal het een niet' minder
mooie avond worden bij het optreden van de
dames» en herenleden van O.S.S.

VOORJAAR!!
heeft U nu al in huis als U

Bloemen en Planten
betrekt uit het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

CREMATIE.
De kortelings tot nieuw leven gekomen afd.

Zandvoort van de Arb. Ver. v. Lijkverbranding

houdt reeds Dinsdag 8 Maart a.s. zijn eerste

ledenvergadering in het koffiehuis „De Leeuw"
Stationsstraat 11.

Behalve het punt Bestuursverkiezing — onze
lezers weten, dat er bereids een voorlopig be»

stuur werd samengesteld — vermeldt' de ons toe»

gezonden agenda de punten „Ons drieërlei doel"

en „Hoe is dat te bereiken", waarvoor bij de Ie»

den zeker wel de gewenste belangstelling zal be»

staan.
De agenda 'vermeldt niet de mogelijkheid van

introductie, zodat deze eerste vergadering blijk»

baar streng huishoudelijk is.

ZANDV. DUINEIGENH. p.zakje v. 10 kg 65 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN Sb — TELEFOON 74

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

.DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomertto, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 O J. BAKKER

De Ministerieel goedgekeurde „ROHYP"
, verstrekt U een

RENTELOZE
HYPOTHEEK

A'raagt inlichtingen bij A. KEUR, Maris»

straat 49.

Voor ieder vak bedrijfskleding
Witte Jassen, Witte Broeken, Blauwe Broeken,
Stofjassen, Strcepbroeken, Engels leren Broeken,
Kapstersjassen (nieuwste model).

MANCHESTER MOUWVESTEN in Sportmodel
met RitZ.

Ook bij inlevering crisisbonnen

Fa. v* Hensen, Gr, Krocht 23

1 DAMES!
Wij zijn door de geweldige aanvrage ge»

noodzaakt nog één week door te gaan met
een geheel

complete permanent
a f 0.75 te maken

(Kort haar). |
(Gelieve deze bon mede te brengen.)
Het is uw garantiesbewijs.
Vanaf .Maandag 7 Maart tot en met Vrij»

dag 11 Maart 1938.

B. v.d. BIJL, ZEESTRAAT 67

DE LENTE NADERT
SCHOONMAAKTIJD !

!

I

GEKLEURDE TAFELMATJES . . 10 et
COCOS .HANDSTOFFERS 19 et
HARDHOUTEN BROODPLANKEN 25ct
FLINKE BROODTROMMEL 89 et
PRIMA ENG. ZEEMLEER 38»98=165»225 c
ALLUMINIUM FLUITKETELS . . 59 et

3 ROL CLOSETPAPIER ' 10 et

GROTE WASMAND 375 et
STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

10 THEELIOHTEN •. 10 et

4 PANSPONSEN 10 et

3 TREE»TRAP 90 et

4 TREE»TRAP 120 et

5 TREE TRAP 125 et
6 TREE»TRAP 148 et'

7 TREE=TRAP 175 et

8 TREE»TRAP 198 et

9 TREE»TRAP 225 et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et

COCOS RAGEBOL 28 et

STERKE BEZEMS 25—35—55 et

COCOSBOENDERS 5—10 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAFELDOEKJES 10 et
MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et', 19 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et
STERKE MATTENKLOPPER 25»35»48 et

VERGEET OEZE
PRIJZEN NIET!

Fa. Th. Pasveer
Haltesti-aat 27, Telef. 311

BLAUW PITTEN, koken niet' af

per zakje van 10 kg. 65 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN Sb — TELEFOON 74

„OP HOOP VAN ZEGEN".
Het bestuur van bovengenoemde toneelvereni»

ging verzoekt ons mede te delen, dat door om»
sfandigheden eerst de volgende week Zaterdag
medegedeeld kan worden of er een 'heropvoering
van het anti»oorlogsstuk „Er staat geschreven"
zal plaats hebben,

OUDERAVOND SCHOOL B.
Op Donderdag 10 Maart 8 uur n.m. wordt in

School B een ouderavond gehouden.
De agenda vermeldt: 'n Causerie over Kinder»

'hygiëne door den Schoolarts dr. C. J. Tichelaar;
'n Bespreking over Ihet aanschaffen ener vet»
keerstafel voor School B en Bestuursverkiezing
wegens aftreden der heren Bohemen en Aukema.

Alle ouders worden (dringend -verzocht deze
avond bij te wonen in bet belang hunner kinde»
ren.

COMITÉ ..VROUWENHULP"
Bij bovengenoemd comité is een verzoek om

een wieg binnengekomen.
Misschien ruimt één onzer Zandv. huismoeders

cen dergelijk exemplaar op met de schoonmaak?
Even een berichtje aan mevr. v. Oostendorp,

Westerparkstraat 17 en 't gevraagde wordt gaar»

no afgehaald.

Voor de nieuwste GORDIJNEN en WEEFSTOFFEN natuurlijk naar

„DE WOLBAAI" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
Keuze uit 40 verschillende kwaliteiten.

Modern Vitrage, per el 12 et

Marquisette, 90 breed, per el . . . . 24 et

Pracht gebloemde vitrage, per el . . 26 et

Marquisette met roes, per el .'.
. . 28 et

Brabants bont, per el 26 et

Beddentijk, per el 38 et

Prima Weefstof 46 69 et

Wasechte Tafelkleden, vanaf . . . .49 et

Alle soorten Keukenval, vanaf . . 10 et
Linnen Kant, per el 5 et

100 GRAM PRIMA KOORDWO
RESTANTEN WOL 100 GRAM

De beste Javakapok, p.p. 64 ct,p. 10 p. ƒ6.00

Pas ontvangen: de nieuwste Heren Over»
hemden, vanaf ƒ 1.25

Grote sortering Afgepaste Gordijnen.

Deze week onze bekende zijden Dames:
Kousen van 68 et, nu 49 et

Ziet onze grote sortering Kleedjes, Stof»
doeken, Thee» en Handdoeken.

L
s 36 et

25 et

m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

Voor de Boterham
Zalm en Sardines , Chocolade Pastei
Chocolade Hagelslag, Choc. Strooisel, Wit»
te Hagelslag, Appelstroop in bussen van
1 en 2 pond. — Jam vanaf 24 cent per pot-

JONGE KAAS, per ons 7 et

LEIDSE KAAS, per ons 6 et

VELVEETA KAAS VOORRADI
LEVERWORST, per ons S cf

BERLINER, per ons 17 et

SMEERWORST, per ons 12 et

BOTERHAMWORST, per ons .. 10 et

GEKOOKTE WORST, per ons .. 12 et

NIERWORST, per ons 13 et

GROVE WORST, per ons .... 14 et

EXTRA AANBIEDING
1 pond PRUIMEDANTEN . . . . 12 et

1 pond TUTTI»FRUTTI 19 et

2 pak KEG's RIJST voor 20 et

1 fles 'PUDDIN'GSAUS 10 et

,_, 1 blik APPELMOES 25 ei

|=^ 1 fl. BESSENSAP met 1 pd Javarijst 25 et 10 EIEREN voor 32 et

i A. VAARWERK - Zeestraat 44 - Telef. 521
pB iap~ HOREN EN BEZORGEN ZONDER PRIJSVERHOGING

BEVELANDERS, prima, p.zakje v. 10 kg. 42V2 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74

DIERENHULP.
Wij vestigen Uw aandacht op de Propaganda»

avond, die 27 Maart in Monopole gegeven zal

worden door do Ned. Ver. tot Bescherming -van

Dieren, afd. Zandvoort.
„Ons Toneel", dat op die avond zijn mcdewer»

king verleent, zal opvoeren het bekende blijspel

„De Kribbebijter" dat te Zandvoort nog -nim»
mer werd gespeeld.
Een groot bal met attracties zal deze avond be»

sluiten,- dus is het aan te raden zich vroegtijdig

van plaatskaarten te voorzien.
Zie verder de raambiljetten.

DUIN REDSTAR, koken niet af,

per zakje van 10 kg. 55 et.

Van Deursen's Aardappelhandel
•KERKPLEIN 8b _ TELEFOON 74

DE 'NIEUWE SPELLING.
Ondanks de te dezen opzichte afwijzende me»

morie van antwoord van B. en W. nam de ge»

meenteraad van Haarlem in zijn vergadering van
25 Febr. j.1. met 23 tegen 16 stemmen een motie»
Posthumus aan, waarin B. en W. worden uitge»

nodigd bij de Haarlemse gemeent'e»administratic
de spelling»Marchant ' in te voeren.
Welk lot zou een dergelijke motie in onze -raad
beschoren zijn?

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

rXoufem

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden
Buikgordels

Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46
TELEFOON 1 9 2

Naam
Adres

ZEEUWSE BONTEN, per zakje van 10 kg. 60 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN Sb __ TELEFOON 74

Het oog wil ook wat !

!

en het is 't behoud van Uw houtwerk. Wij ver»
kopen:

Prima Prima Glansverf
p. K.G. bus 59 et

Grondverf 'p, K.G. bus . 48 et

De Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Alleen Grote Krocht 5-7, Telefoon 474

U WEET TOCH
dat U voor 1ste kwaliteit
3 ponds blik SNIJ» en SPERCIEBONEN 28 et

3 ponds blik DOPERWTEN, prima' . . . . 28 et

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et
1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

TOCH moet zijn bij de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.

| STEENSMA's MODELVLEESHOUWERIT !
| SCHOOLSTRAAT No. 3 - TELEF. 403 f
1 KWALITEIT IS ONZE RECLAME t

VARKENSVLEES
SCHOUDERCARBONADE, p.p. .

.

50 et
RIBCARBONADE, per pond 55 et

! CARBONADE HAAS, per pond .. 60 et
VARKENSLAPPEN, per pond .... 60 et
FRICANDEAU, per pond 50 et
DIK SPEK, per pond 45 et

LENDE of PUNT 70 et
BIEFSTUK 85 et

N.B. Wij verkopen uitsluitend Dik Niervet

FIJNE V.LEESW.A>REN
PEKELVLEES, per ons 16 et

BOTERHAMWORST, per ons ... . 10 et

GEKOOKTE WORST, per ons . . 10 et
LEVERWORST 8 et'

BLOEDWORST, per ons 8 et

Alleen heden, Zaterdag .geven wij V» pond
SMEERLEVERWORST a 10 cent, bïj aan»
koop van 50 cent.

OSSENLAPPEN. doorregen 50 et
OSSENLAPPEN, mager 55 et
OSSENLAPPEN, rib 60 et
OSSENLAPPEN, rosbicf i 65 et

ZEEUWSE BLAUWEN, p. zakje v. 10 kg. 60 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74

EIND MAART WORDT

Alph. Sprengers
Schoenenmagazijn

VERPLAATST
naar

Grote Krocht 13

CORRESPONDENTIE.
C. van U. — Uw protest»artikel is vermoede»

lijk verkeerd bezorgd. Het hoort o.i. tenminste
thuis • in hetzelfde blad, waarin ook de door U
bestreden Open Brief stond. Bovendien denken
wij er niet aan in ons blad te (laten) reageren op
dergelijke vage, onbenullige aanvallen van een
blijkbaar onbevoegde.
Uw artikel is dus te Uwer beschikking.

Th. de R. — Hoewel erkentelijk voor Uw' als
steun bedoeld schrijven, kunnen we aan Uw ver»
zoek om opname toch niet voldoen, wijl dit liet'

'geschil geheel onnodig zou verscherpen.

DUINKRALEN, neusje van de zalm
per zakje van 10 kg. 85 et

Van Deursen's Aardappelhandel
KERKPLEIN 8b _ TELEFOON 74

ANNIE EHRBECKER
VIOOL», PIANO» EN ENSEMBLE»LESSEN

Einddiploma A'dams Conservatorium
Correspondentie:

Lod. v. Deyssellaan 174 — Haarlem(N.)

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr. 14



ZONDAG 13 MAART
8.15 uur in gebouw „Monopole" Toneelvereniging „DE SCHAKEL" ZONDAG 13 MAART

8.15 uur in gebouw „IVIonopoIe"

Tropenade
NA AFLOOP GROOT BAL onder leiding van J* Stol Jn

Indisch toneelspel in 3 bedrijven door Henri v. Wermeskerken

ENTREE 40 et (pi. belasting)
Voorverkoop kaarten dringend aanbevolen bij den Heer
— W. C. Hildering, Kerkstraat 23 —

Muziek: „The Tune Mixers"

Fa. v. HENSEN
C O U P E II R

Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor

prima maatwerk

In CONFECTIE ruime sortering

Costuums, Fantasie Pantalons,
•o

Plus fours enz. —. Alle maten-

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon»
den bij de heropening
van onze zaak, zeggen
wij allen hartelijk dank.

F. H. PENAAT.
Kostverlorenstraat 7.

Telefoon 249.

Uit de hand te koop:

2 Woonhuizen
centrum dorp. Te bevr.

G. Bakkenhoven, Kerks
straat 17.

Rijwielhandel
J A IM| P O O L
Rijwielen, Haarden, Stof=
zuigers ƒ 1-— per week,
zonder vooruitbetaling.

HAL TE STRAAT 58

Bijverdienste
SOLIDE VERKOPERS
gevraagd van Hoefijzer»
"briefjes. Br. onder letter

A bur. v.d. blad.
Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij

Ter overname
tegen 1 Mei
kleine gasgeyser, gaswass
machine, wringer, man:
gel, enige lampen, sala=
mander kachel.

'Oosterparkst'raat 10,

'Voor direct te huur:

Ongem. Benedenhuis
bev. 4 kamers, keuken
en badkamer op goede
stand.

Br. 'bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 3603.

Openbare Verkoping

van Hotel-Café-Res-
taurant „WELGE-
LEGEN" ca.
Kerkplein 5:6 Zandvoort

Notaris H.M. van Weel
te Bloemcndaal, zal op
Woensdag 23 Maart '38

nam. 2 uur, in de bene*
denzaal van natemelden
Café „Welgelegen" a.h.

Kerkplein 5 te Zand»
voort publiek verkopen :

het op zee/ gunstige
stand gelegen, meer dan
20 j. in expl. zijnde:

Hotel Cafc Restaurant
„Welgelegen", m. aangr.
Woonhuis, en erven, te

Zandvoort a. h. Kerks
plein 5 en 6, totaal groot
4.35 aren; te veilen in 2
perc. en gecombineerd.
In eigen gebruik. Grondï
'ƒ 138.55. Straatl. ƒ 80.88

Perc. Kerkpl. 5 bevat:
gr. restauratiezaal, ont*
bijt;!., gï. keuken, bijs

keuken, 17 kamers, vaste
wast-, badk-, emballage»
en bierkelders.

Perc. Kerkpl. 6 bevat:
rest.=zaaltje, veranda,
kantoor, kabinet, 2 ka»
mers en suite, 2 kl. ka*
mers en zolder.

Alles voorz. van gas en
el. 1. en -water].

Bïerpomp en inventaris
zijn niet onder de vers
koop begrepen.

Aanv.,bij betaling: uiter*
lijk 4 Mei 1938. Lasten
vanaf 4 Mei 1938, ook
achterst, lasten.

Bez. dagelijks 2=4 u.nam
Inl. verst'r. gen. Notaris
Van Weel, kant. Over=
veen, Bloemend.weg 198
telefoon 23716.

TE HUUR :

Benedenhuis
voor klein .gezin. Billijk.

Adres:
•Const. Huygenstraat 16.

TE KOOP GEVRAAGD
Tuin-Ameublement
•ook met parasol.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
•onder no. 3601.

TE KOOP GEVRAAGD
Hutkoffer

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 3602.

Des Vrijdags

Flinke werkster
GEVRAAGD
Br. 'bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3604.

TE HUUR

.

Een Winkelhuis
Grote Krocht 11.

Te bevragen bij W. J.C.
Versteege, Zuiderstraat.

GEVRAAGD

:

LOOPJONGEN
van 14 tot 17 jaar.

Kerkplein Sb.

AANBESTEDING
Burgemeester en Wethouders van Zand:
voort zullen op

Vrijdag 11 Maart a.s. te

11 u. v.m. ten Raadhuize
in het openbaar onder Zandvoortsche aan*
nemers aanbesteden de werken tot verbe»
tering van den

Strandweg Zuidzijde
Bestek en teekening zijn vanaf heden ver*
krijgbaar op het kantoor van PUBLIEKE
WERKEN, GROOTE KROCHT 10,

ad. ƒ 2.50 per stel, welk bedrag na inleve*

ring van bestek en t'eekening, mits in goe*
den staat, zal worden terugbetaald.

MAANDAG 14 MAART 1938
des ochtends 10 uur

PUBLIEKE VERKOPING
wegens vertrek, in het perceel Verlengde
Haltestraat 71, van meubilaire en andere
goederen door den

Beëdigd Makelaar en Taxateur

L. CITROEN - Stationspi. 23
KIJKDAG: ZONDAG 13 MAART 1938,
van 12 tot 4 uur.

FORT-SCHOENEN Alleensvcrkoop:

ALPH. SPRENGERS
zijn onverwoestbaar en goedkoop GROTE KROCHT 8 - TELEF. 6

tegenover het Gemeentehuis.

VELVEETA
Het nieuwe Zuivelproduct

Smeert als boter

en is tevens
belegging!!

Vraagt Uw leverancier er eens naar!

IN DE MEESTE GOEDE ZAKEN VERKRIJGBAAR

Een geweldige partij

Vitrage enHandweefstoffen
Zo juist ontvangen.

heeft weer iets, waar de hele gemeente van profi=

teren kan.

4000 Meter ETAMINE, MARQUISETTES en
VOILES in diverse breedten, vanaf 8 cent per el.

Gebloemde zijden Voile, per el 19 cent
iMarquisette, per el 12 et

Marquisctte met Volants, per el 19 et

Prachtige Handweefstoffen, per el 49*42 en 39 et

Tentlinnen, 140 cm. breed, per el 39 et

Zware Loostijk, 140 cm. breed, voor bedden»
overtrek, per el 38 et

500 Kleedjes, 90 x 90 cm. in prachtige kleuren en
fijne dessins 29 et

Franje,per el vanaf 3 et

Kantenkleedjes in alle prijzen en maten voorradig -

Wafeldoekjes, per stuk 7Vs et

Gordijnringen, per dozijn 6 cent, enz. enz. enz.

Alle artikelen voor de SCHOONMAAK ! 1 ! !

Doet Uw voordeel en koopt uit onze geweldige
sortering.

Het ps een besparing!op Uw onkosten !

!

BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf heden nemen wij Spaar» of Voorschotzegels

aan van Mij „DE EENDRACHT". Voorheen

moest U naar 'Haarlem of Amsterdam. Thans

kunt U zonder reizen ook bij ons terecht (de

enige te Zandvoort); gemakkelijker en voor-

deliger. Ook bij inwisseling uwer Eendracht=zegels

ontvangt U tegelijk onze Jbekende waardebon

AANGEKOCHT:
Een schitterende

Inboedel

N-V. S. Waterdrinker,
Gr. Krocht 20, Tel. 464

GEVRAAGD: te koop
of te huur:

Flink 'Winkelhuis

met achteruitgang, zo

mogelijk met kelder,

liefst middensHaltestr.
Aanbiedingen met opg.
v. prijs enz. ond. no.3605
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Nog enige prima Rijwielen
Simplex dames, als nieuw, met lamp ƒ 15; Zeer
klein Gazelle jongcnsrijwiel ƒ 7.50; Jongens rij»

wiel, leeft. 9—10 jaar, ƒ 9; Gazelle herenrijwiel

ƒ 14; Klein meisjcsrijwiel f 14; Motoren F.N.,
prima 3V- p.k. ƒ 45; T.W.N. 3V2 pk. 1932 ƒ 55-

Alles onder schriftelijke garantie. Stationspi. 29

Bovendien bij f 20.— bonnen f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40-40a

Aan de top in alle afdelingen :

Steeds beter ! Steeds voordeliger !

Eens klant blijft klant

iimnmHiNnniiiHiunnHHiuHmiiii
Zandvoorts Verkooplokaal 5

Taxateur J. Waterman - Brugstraat 1 S

PUBLIEKE VERKOPING:
op DONDERDAG 10 MAART
des morgens te 10 uur ten overstaan van Deur»
waarder Erbrink, waarbij enige Huiskamer»ameu»
blementen, Slaapkamer met Litsjumeau en Bed»
den, diverse Ledikanten en Matrassen, Kasten
en Buffetten, Uitschuiftafels, Vloerkleden, groot
Keukenfornuis, Bureau ministre, Russisch Kamer»
biljart, diverse Kronen en Lampen, waarbij een
mooie Venetiaanse Glaskroon, Serre» en Tuin»
meubelen, Koffergramofoon en Radio, Uskast,
Vitrine, divers Aardewerk en wat verder te be»
zichtigen -zal zijn op WOENSDAG 9 MAART
van 10—8 uur.

Netto goederen kunnen nog bijgevoegd worden,
desnoods gehaald.

Voor inlichtingen aan lokaal en

PARALLELWEG 29huis

ES

VERHUURBILJETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 5 tot en met Maandag 7 Maart,
8 uur. 3 dagen! 3 opvoeringen van een groot en
kostbaar superprogramma!
Als eerste hoofdflim brengen wij U het machtig»
sto filmwerk der laatste jaren! Een millioenen»
film uit de „Warner Bros" productie:

CAPTAIN BLOOD
Naar het wereldbekendo boekwerk van Rafael
Sabatini.. Een machtig en fascinerend schouwspel
vol actie en spanning. Een avonturenroman met
ongelooflijke spanning.
Kapitein Blood, de schrik der zeeèn.

Als tweede hoofdfilm:

DE LAATSTE NACHT
met Willy Birgel, Ursula Grabley, Hansi Knoteck
„De laatste nacht" is een uiterst fascinerend,
boeiend filmwerk, welke 'Hartl's vorige beroemde
werken in de schaduw stelt. Een creatie van
Willy Birgel welke tot do beste van de laatste

tijd behoort. Regie: Karel Hart!, de geniale regis»

seur van „Goud" en „F. P. 1 antwoordt niet".

Toegang boven de 18 jaar.
• Entree : 40—60—80—100 cent alles inbegrepen.

Wegens de enorme lengte van ons programma

aanvang S uur PRECIES!

Zondagmiddag half drie F A M I L I E-M ATINEE!
Als hoofdnummer:

De Panf offelhefld
Een grandioso filmklucht, waarbij de lachsalvo's

niet. van do lucht zijn.

Verder een uitgebreid programma!!
Entree: 15 en 25 cent alles inbegrepen.

DONDERDAG 10 MAART, S UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

. vertoning van het schitterende filmwerk, het»
welk nog hiet in Zandvoort is vertoond:

ALARM BN PEKBNG
met Guslav Frolich, Leny Marenbach, Peter Vos.
n' Groot sensationeel filmwerk vol actie en span»
ning. 417 Europcnanen tegen 10.000 Chinezen.
Een spannende episode uit do Boxersopstand van
1900. Toegang boven 14 jaar.
Entree 30 en 55 cent alles inbegrepen.

Verwacht volgende week de grote superfilm der M. G.:

DE GOEDE AARDE



dan eerst

even naar

MEVROUW!! .

'

UW WINTERVOORRAAD OP
Van Deursen's Aardappelhandel
Heden in voorraad alle soorten PLANT-AARDAPPELEN van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'stGravcnhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten nas

me van HOEK en TUYT ro 's»Gravenhagc of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stres

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 'ssGravenhage, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BEs
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK*

ZOEKENDEN.
Secretaris: H. Koning, Haltestraat 62, Tel. 457.

IFerfc aan de winkel!

Reeds eerder deelden wij iets mede omtrent de
plannen, die in voorbereiding zijn om voor onze
jongens een werkobject te scheppen, ongeveer
in gelijke geest als het vorig jaar bij het bouwen
van het clublokaal bij het Zandvoortterrein.
Die plannen hebben nu vastero vorm aangeno»

men en er bestaat goede kans dat ze, wanneer
het Gemeentebestuur ermede accoord gaat, eers

lang tot uitvoering zullen 'komen.
Hier doet zich een mooie gelegenheid voor in

het bijzonder voor die jongens, die zich practisch

willen bekwamen in verschillende vakken, vers

want aan het bouwvak. Veel vakkennis is niet

nodig; hoofdzaak is: lust tot werken'.

Het bedrag der toegekende beloning komt in

dit geval niet in mindering van de steunuitkering,

•die het gezin mocht genieten!
Jongelui tussen 14 en 24 jaar, die er de voors

keur aan schenken de handen uit de mouwen
te steken in plaats van de ganse dag te lanters

fantcn, kunnen zich aanmelden bij onze commiss
sie, welke, zoals bekend, elke Zaterdagmiddag
van 3—4 uur zitting houdt in het gebouw aan de
Grote Krocht no. 10 en voorts dagelijks bij onzen
secretaris aan diens bovenvermeld adres.

Wie wil er van de partij zijn?

De Commissie.

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer

voordelige monsterboeken behangelspapier ter ins

zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie 1 ! I

MUMBSBBBBMBEBBaHHUllllllll

HL H* Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmers,

schilders, behangs en witwerk.

J. W, Rupprecht, Dr. Metzgerstr. 60

ZUIVELsPROPAGANDA.
De leden van de Vrouwenafdeling van Onders

ling Hulpbetoon hadden in groten getale gehoor
gegeven aan de uitnodiging van de directie der
N.V. Kraftkaasfabriek te Rotterdam. De grote
zaal van Ons Huis was tot de laatste plaats bes
zet, toen de propagandasleider der fabriek, de
heer H. Brons, het welkomstwoord sprak en daar»

na een korte inleiding hield.

Hierna kreeg de heer G. G. Meester het woord,
die een lofzang hield op dit nieuwe zuivelproduct
Velveeta, dat is samengesteld uit een combinatie
van gesorteerde rijpe kaas, lactose en melkmines
ralen met een toevoeging van calcium en phos»
phor. Calcium, phosphor en melkmineralen zijn

o.a. onmisbaar bij de groei van beenderen en tan»

den.
'Hoe heerlijk het product smaakte konden de

dames beoordelen, toen het werd rondgediend op
roggebrood, cream»crackers en toast. Nog werd
gratis koffie en thee aangeboden.
Na de pauze trad de bekende cabaretier en tes

kenaar Roland Wagter op. Ook dit gedeelte van
het programma viel zeer in de smaak van de aans

wezigen. Vooral met zijn tekeningen had de heer
Wagter zeer veel succes.
Het was een goedgeslaagde avond, die zeker

aan het doel, meer bekendheid te geven aan hot

nieuwe zuivelproduct Velveeta, heeft beantwoord.

„TROPENADEL"
is het toneelstuk van Henri van Wermeskerken,
dat de Toneelvereniging „De Schakel" Zondag
13 Maart in Monopole zal opvoeren.
De hoofdrol in dit stuk, indertijd gespeeld door

nu wijlen Esther de Boer—van Rijk, is ook weer
in goede handen, terwijl de bijsrollen vervuld zuls

len worden door hen, die ook reeds hun kunnen
op toneelgebied hebben getoond.
Dit Indische toneelstuk zal dan ook zeker in de

smaak vallen van het publiek, dat steeds gaarne

de opvoeringen van „De Schakel" bijwoont.

Men houde dus deze avond vrij!

CENTR. BOND v. TRANSPORTARBEIDERS.
Het bestuur van de afd. Zandvoort dezer vers

eniging deelt ons mede, dat ter gelegenheid van
't lOsjarig bestaan der afdeling op 13 Maart a.s.

een feestavond belegd zal worden voor de leden

en hun huisgenoten.

Vrijwillige Abonné'sl
Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
één gulden of één gulden zestig cent *) per jaar.

Naam:

Woonplaats:

Adres:

1) voor Zandvoort ƒ 1— per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bilderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST ~ v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MËKL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS ~9@

kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
Staalboeken gratis op zicht

Desgewenst kunnen de
worden.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Groote Krocht 20

voor de eerstvolgende veiling kunt u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBÖEDELs
VEILINGEN.

Grote Krocht 20 - Telef. 464

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

MAKELAAK
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BELEDEN- EN BOVENHUIZEN
Ta Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en "Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huuijsnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-»
W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Moeilijk is het niet
te -weten, welke groenten elke dag te eten, -wantWOLBEEK

heeft de grootste sortering en Ie kwaliteit

Groenten, Fruit
en Aardappelen

en dan nog tegen de laagste prijs.

UW ADRES IS DUS:

Swaluestraat 3 - TeL 449

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVA»RIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond ."

vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PERELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooien!

Het eerste
Taxi bedrijfin

Nederland
der

Stroomlij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Groote Krocht 18

Geen fooien!

!

t

i

WIJ GAAN DOOR MET ONZE RECLAME f

I
bij aankoop van minstens 60 et vlees

1 pond dik Niervet VOOr Slechts 40 et
en dan nog voor iederen koper

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Deze reclame geldt alleen voor Zaterdag

VERWACHT
binnenkort onze ALLERGROOT-
STE RECLAME van het hele jaar
Geheel Zandvoort zal er over spreken

Daar kan niemand tegen op, dus allen naar

„DE CONCURRENT"
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 1 1 !

!

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

%0F" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

INGEZONDEN STUKKEN.

Geachte Redactie, In uw blad_van 26 Febr. j.1.

las ik een bijzonder en merkwaardig schrijven
van den heer Nachtweh.

Bijzonder, omdat in dit schrijven iemand aan
het -woord is, dio zich torenhoog als modern hy»
giénisch stadsmens voordoet, en vanaf de torens
spits op ons gemeentebestuur en dorpsmensen
neerziet, met de vermaning, dat zij beter gericht
moeten zijn op de behoeften van de modern hy*
giënische stadsmensen.
Mijn gedachten gingen terug naar een bezoek

aan een wereldstad, -waar de grachten op een zo»
meravond een geur verspreidden, waar een dorps»

'

mens van dreigt te bezwijken. De grachten, waar
de riolering met al zijn ingrediënten in uitloost,
en die zich slingeren door een huizenzec van
drie, vier hoog, en waar duizenden gezinnen in
werken en wonen. En toch, de dorpsmensen zul»
len daar niet tegen protesteren, want zij weten
Amsterdam is mooi door z'n grachten. Ik wil er
nog niet eens op wijzen, hoeveel fabrieken en
werkplaatsen in de stad door het verwerken van
zekere producten ook de neus onprettig aandoen.
De heer Nachtweh had het toch over den mo»
dernen, hygiënischen stadsmens? Verder had
de heer N. het over de beruchte paardenstallen
aan de Witte Weg. Inderdaad, afgezien van het
woord „berucht" staan daar zomers ten hoogste
twintig paarden. Waar zijn die „beruchte" paar*
den vandaan? Uit het hartje van Amsterdam,
om precies te zijn van de hondertallen uit Over»
toom en Vondelstraat! Aangezien de paarden tot
op heden noch te Zandvoort, noch in de stad
gebruik maken van een moderne W.C. zo wordt
de mest hier en in Overtoom en Vondelstraat
bij dé stal gedeponeerd. De stadsmensen, die dat
niet weten, raad ik aan om de talrijke burgerlijke
en militaire manéges in alle steden eens te gaan *

bestuderen. Ga ook eens kijken naar de Alexan»
derkazerne, gelegen in de deftigste wijk van Den
Haag, dich bij het Vredespaleis, waar boven de
stallen „de bloem van het Vaderland" vertoeft,
zeker een 500 jonge mannen, en waar de mest»
vaalten op korte afstand van de stallen worden
opgeworpen.
Uw geschrijf, mijnheer Nachtweh, zou daar en

in alle steden een onbedaarlijke lachlust opwek»
ken. Hier op Zandvoort zijn een paar stadsmen»
sen neergestreken, die geen paard en mest kun»
nen zien. En als men het heeft over vliegen, zou»
den er in genoemde plaatsen géén vliegen zijn?

Bomen, planten, bloemen, heel de natuur verwekt
leven, moet de wereld glad geschoren worden,
omdat het aardrijk zowel de mier als de olifant
herbergt?
Hoe de heer N. doorslaat, blijkt wel, als hij het

heeft over varkens. Welk mens heeft last van
deze knorbeestjes, die ver buiten het dorp gele»

gerd zijn? Ik heb geen honden, maar mijn schoe»
nen wijzen uit, dat andere mensen ze wel hebben,
moeten daarom de honden worden gevild?
U, geachte Redactie, hartelijk dankend voor

de verleende plaatsruimte,

Hoogachtend, Jb. TERMES,
Eigenaar van de beruchte paardenstal.

RADIOSTORING.
'n Dringend verzoek.

Reeds geruime tijd heeft men in de omgeving
Willemstraat, hoek Haltestraat, een zeer hinder»
lijke radiostoring. Deze storing bestaat uit een
bromtoon tot een geraas toe, welke soms plotse»
ling invalt en de ontvangst overstemt. Of dit zijn

oorzaak vindt in een gebrekkige of defecte licht»

leiding of in een of ander storend apparaat, is

nog niet met zekerheid te zeggen. Daarom wordt
hierbij een ernstig beroep gedaan op een ieder
in deze omgeving, om te trachten de bron van
deze storing op te sporen en deze te doen ophef»
fen.

Men verdient hiermede de dank van alle luiste»

raars uit deze omgeving.

Secr. V.A.R.A., afd. Zandvoort,
Burg. Beeckmanplein 15.

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag <5 Maart 10 uur: de heer A. C. ReuyI.
nam. 5 uur: Geen dienst.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 6 Maart 10 en 5 uur: Ds. 'N. A. Waaning
Bediening HA. en Nabetrachting.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 6 Maart 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalms»
Zondagsschool 12—1 uur.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude-

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 5 Maart. Einde Sabbath 6.28 uur.
Vrijdag 11 Maart Aanv. v.d. Sabbath 5.45 uur.

Zaterdag 12 Maart Einde v.d. Sabbath 6.41 uur..

Ochtendgebed op Sabbath te 8Va uur.
Leeroefening te kwart voor één.
Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Geldig voor alle tarieven

vanaf ƒ 75— Standaard tarief ƒ 105.

—

Dir. ÜAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

\è
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1
rvTelefoon 135

Ik heb geen speciale sympathie voor het
nationaaUsocialisme, fascisme of bohjes
wisme, daar zij mij alle onverenigbaar toet

lijken met de wortel van mijn politieke ges
loofsbelijdenis, namelijk de individuele vrij-

heid.
Afgezien 'van (redelijke beperkingen geloof
ik in vrijheid van gedachte, meningsuiting
en actie, zondet welke geen ware democratie
best&at

M1N.,PRES. CHAMBERLA1N.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Hoe is 't mogelijk!
Uitgaande van de veronderstelling, dat het een

'Gemeentebestuur — dus ook het Zandvoortse —
Biet onverschillig kan zijn, hoe de bevolking denkt
over zijn doen en laten, nemen we de vrijheid
eens een "woordje van critiek te uiten naar aan»
leiding van het verslag der laatste gemeenteraads»
vergadering. En wel over het laatste punt, de bes
noéming van een Directeur van P.W.

Het desbetreffende gedeelte van het verslag in

dit blad deed ons bij lezing ervan tweemaal zegs

gen: hoe is 't mogelijk!
Dat was de eerste keer bij de mededeling, dat

men dezen nieuwen ambtenaar der gemeente wil
benoemen zonder eerst zijn salaris(regeling) te

hebben vastgesteld. Wel denken B. en W. aan
een aanvangsjaarwedde van f 3500, maar dat vers
bindt natuurlijk tot niets. En zijn ook de perios
dieke verhogingen niet van groot belang? Bovens
dien denken B. en W. er over hun nieuwen amb»
tenaar eventueel toe te staan, zijn — dus zeker
te klein — salaris wat aan te vullen met werks
zaatnheden buiten de gemeente. In plaats van een
Tielen 'krijgen we dus een driekwart of een halven
Directeur van P.W. 't Zal wel een crisisverschijns

sel genoemd moeten worden, dat er op derges
lijke onzekere voorwaarden nog personen voor
•een 'benoeming in aanmerking wensen te komen.
Dit doet evenwel niets af aan het m.i. op zakes
ilijke -gronden absoluut verwerpelijke van een ders
gelijke wijze -van benoeming, integendeel, het
imaakt die benoeming, ook nog op andere dan
.zakelijke overwegingen verwerpelijk.
En hoe staat het nu, moeten wij als gemeente— als werkgever — den nieuwen directeur nu

dankbaar zijn, dat hij hier wel wil komen wers
ken, of moet hij ons dankbaar zijn, dat hij hier
mag komen werken, of met andere woorden:
•moet hij of moeten wij ons eigenlijk schamen?

"Ik 'had i en heb nog geen andere verzuchting
dan:.ftoe is het' 't mogelijk!

Gelukkig waren er ook raadsleden, die er zo
over dachten en die daaraan dus uiting gaven in
de raadsvergadering, gelijk wij dat doen in de
krant. '

Zelfs bleken er nog meer, en eveneens ernstige
bezwaren te zijn tegen een zo overhaaste benoes
ming. De Commissie van P.W. was in 't geheel
niet gekend bij het opmaken van de voordracht,
'n Advies van den heer Zwiers was er niet, evens
min van B. en W. — tenzij dat schuil ging in de
voordracht zelf. Afgezien van de sollicitatiestuks

ken ontbraken inlichtingen geheel en al aan de
Raad. De heren Vallo, Elffers, Molenaar en Groen
gaven uiting aan deze bezwaren.
Toen kwam de betrokken wethouder, de heer

Slegers aan 'het woord. En we dachten een weers
legging, althans een verklaring uit zijn mond te

lioren. Mis hoor! De heer Slegers stelde voor de
^aak in besloten vergadering verder te bespreken.
Accoord, er konden ook in dit geval zaken van
-zeer persoonlijke aard izijn, maar de genoemde
ibezwaren waren dit geen van alle. En als daars
«ver dan toch in besloten -zitting werd gesproken,
dan mochten we na afloop, dus in de heropende
openbare zitting, van dat gesprokene toch mins
stens een samenvatting verwachten
En wat lezen we? „Na heropening van .de vers

gadering werd de hr. Ingenieur Kruger te Heem»
stede benoemd met zeven van de uitgebrachte
stemmen."
Dus geen woord meer ter inlichting van het

publiek (door middel van de persvertegenwoordi»
gers). De neuzen waren blijkbaar geteld, en zeven
is net 1 meer dan 6, de benoeming was dus verzes
kerd, wat zal men dan nog praten, nee, tenminste
als men niet beseft, dat ook het publiek met die
dingen te maken heeft. Roep het publiek op, als

je het nodig hebt, b.v. om te stemmen, maar nes
geer het, zodra je op het gestoelte der ere zit,

dank zij datzelfde publiek, zo schijnt men althans
te denken in onze Raad.

Zelfs voelden de genoemde raadsleden niet

eens behoefte om in een heel korte verklaring
even mee te delen, of ze in besloten zitting overs
tuigd waren van hun ongelijk, of dat zij ondanks
de besprekingen achter de gesloten deuren hun
bezwaren onverminderd handhaafden en waarom.
Voor dergelijke verklaringen is toch zeker als

tijd gelegenheid, ook wanneer besloten is de bes

sprekingen niet meer voort te zotten! Maar ook
van een dergelijke stemmotivering lezen we in

het verslag geen woord.
Alleen wordt nog vermeld, dat de hr. Groen bij

stemming afwezig was. Reden?
„Hoe is het toch mogelijk", verzuchtten we

ook toen weer. En omdat ons dat wel eens vaker
overkomen is bij het lezen van het raadsverslag
onzer gemeente, meenden we er goed aan te doen,
dit nu maar eens in de krant uit te spreken.
Want wie. weet, misschien is het feit, dat het pus
bliek nooit of te nimmer in het openbaar uiting

geeft aan zijn oordeel over het doen en laten van
de Raad, wel mede schuld aan de zeer grote ver»

vreemding, die er tussen gemeenteraad en bevols

king bestaat in de gemeente Zandvoort.
Doordat het publiek zijn belangstelling — die

er toch wel is —, nimmer uit, komt de Raad er

gemakkelijker toe dat gehele publiek te vergeten.

Maar ook zelfs, wanneer de .verhouding in

Zandvoort zo gezien' moet worden, "dan .handhas
ven we toch tenvolle onze verwijtende verzuch»
tingen van: Hoe is 't mogelijk!

En we beloven het niet bij deze ene keer te

zullen laten. Het belang van onze gemeente is er

mee gediend, als de bevolking aandacht schenkt
aan de woorden, besluiten en daden van de door
haar zelf gekozen gemeenteraad.

Dixi.

OM EEN STUDIEBEURS.
'Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maken bekend dat Bestuurders CoIIatoren van
het Wijbenga Leen te Bolsward voornemens zijn

over te gaan tot de begeving van een studiebeurs.
Nakomelingen uit de familie van de Stichters,

die naar een beurs wensen te dingen, zullen zich,

onder overlegging van een geboorteacte en met
vermelding van genoten onderwijs, vóór 1 April
a.s. schriftelijk moeten aanmelden bij den secre»
taris van voornoemd college, den heer J. Vink
te Bolsward. Zij dienen dan de leeftijd van 12
jaren te hebben bereikt en die van 24 jaren niet
te hebben overschreden. De begiftigde zal vrij

zijn in de keuze van een vak van studie.
Do datum van het vergelijkend examen wordt

nader bekend gemaakt.

PROPAGANDA VOOR DE BADPLAATS.
In de maand Februari j.1. is de Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer gereorganiseerd. De opzet
van de vereniging werd geheel veranderd in een
paar buitengewone algmene vergaderingen en de
V.V-V. werd met medewerking van het gemeentes
bestuur een semisofficiëel lichaam.
Het oude bestuur trad geheel af en er werd bes

paald, dat de Burgemeester ambtshalve voorzitter
van het nieuwe bestuur zou zijn.

Op Maandag 28 Februari werd in een gemeens
teraadsvergadering een drietal raadsleden tot vers
tegenwoordigers van de gemeente in het nieuwe
bestuur benoemd, te weten de heren C. L. Bol»
widt Sr., G. H. Vallo en J. Koning. De V.V.V.
hijld Dinsdagavond 1 Maart in bodega Mustert
een buitengewone vergadering onder leiding van
den heer G. Stel, waarin de heer J. van Raalte
werd herkozen en de heren G. Kiefer en C. A.
C. Gunters tot bestuursleden werden herkozen.
Het nieuwe bestuur kwam nu een dezer dagen

bijeen en benoemde den heer C. L. Bolwidt Sr. tot
vicesvoorzitter en den heer C A. C. Gunters tot
secretarisspenningmeester.

Besloten werd tot instelling -van -zes commis»
sies, ieder bestaande uit vijf personen en gekos
zen uit de leden van de V.V.V. Ingesteld werden
commissies voor vermakelijkheden, locale propas
ganda, nietslocale propaganda, voor verhuurwes
zen, voor financiën en voor hotels en pensions
we-ten. Bepaald werd, dat elk bestuurslid autos
matisch voorzitter is van *n commissie. Zodra de
gekozen leden hun benoeming hebben aanvaard,
zullen verschillende commissïesvergaderingen wor»
den gehouden, die elk afzonderlijk de belangen
van Zandvoort als woons en badplaats zullen nas
gaan en daarna het bestuur rapport zullen uits
brengen.
Verschillende nieuwe plannen zijn reeds in voors
bereiding, waarvan binnenkort' publicaties zijn te
verwachten.

DIRECTEUR V.V.V. BENOEMD.
In een Woensdagmorgen gehouden bestuursvers

gadering van het semisofficiëel lichaam „Verenis
ging voor Vreemdelingenverkeer" is tot directeur
benoemd de heer J. A. C. Kruijt te Haarlem.
De heer Kruijt vertoefde 22 jaren in Ned. Oosts

Indië en was o.a. bij het onderwijs werkzaam als
hoofd van de openbare Europese eerste school A
en als leraar aan de Handelsavondschool te Soes
rabaja.
De laatste vijf jaar was de heer Kruijt te Soera»

baja en is thans gepensionneerd ambtenaar. De
heer Kruijt is oprichter en oudsvoorzitter van de
Alg. 'RadiosVereniging OostsJava,^ aan welke ors
ganisatie hij al zijn beschikbare tijd gaf. Op zijn
initiatief kwam tot stand de Federatie van Radios
Omroepsverenigingen, waarvan de hr Kruijt van»
af de oprichting tot zijn vertrek naar Holland het
secretariaat heeft waargenomen. Doorde Indische
Regering werd hij vanwege deze werkzaamheden
benoemd tot lid van de Raad van Advies inzake
de Niromsomroep, welke raad de Regering inzake
deze omroep van adviezen dient. De heer Kruijt,
dien wij Donderdagmiddag in het informatiesbus
reau van de V.V.V. op het Stationsplein spraken,
uitte zich met veel genoegen over deze werkzaam»
heden op radiogebied, waarbij hij zich vooral be»
paalde tot organisatorisch en propagandistisch
werk.
Aan het einde van het vorige jaar is de heer

Kruijt gerepatrieerd en kwam in Holland tot de
ontdekking, dat rust geen weldaad is, maar voor
iemand van zijn leeftijd, 43 jaar!, als 'een straf
beschouwd moet worden.

Zijn plan is,nu zich stevig in te werken in het
Zandvoortse leven en daarna zal de heer Kruijt
trachten Zandvoort meer bekendheid te geven-
De heer Kruijt meende echter met zekerheid te
kunnen zeggen, dat het vreemdelingenverkeer in
ons vaderland nog zeer sterk bevorderd kan wor»
den en in dit verband zal hij al z'n krachten ge»
ven om deze bevordering te bewerkstelligen. La»
ten we besluiten met de hoop uit te spreken, dat
het hem wat de badplaats Zandvoort betreft zal
lukken.

OUDERAVOND SCHOOL B.
Donderdagavond werd in school B een goed

bezochte ouderavond gehouden. Na de opening
door het hoofd der school, den heer v. Ekeren,
hield de schoolarts C. J. Tichelaar een vlotte
causerie over kinderhygiëne, die met grote be»
langstelling werd aangehoord. In de pauze wer»
den koffie en thee geserveerd en was er gelegen»
heid voor de ouders met het personeel van ge»
dachten te wisselen. In de vacatures T. Aukema
en Bohemen werden tot leden der oudercommis»
sie gekozen de heren Paap en M. Aukema, die
de benoeming aanvaardden.
Over het aanschaffen van een verkeerstafel •

voor school B werd uitvoerig gesproken. Men zal

door verloting trachten do nodige gelden bijeen
te krijgen.

JONGE HERVORMDEN.
Op Vrijdag 25 Maart a.s. (niet op 18 Maart dus),

spreekt voor de Jonge 'Herv. afd. alhier, de heer
C. de Jongh Sr. over „G. J. Bredero en zijn tijd".

Aanvang 8 uur in de nieuwo consistoriekamer.

J. C. G. O. B.
'Heden, Zaterdag 12 Maart, houdt de Jongel.

Chr. Geh. Onth. Bond een conversatieavond om
8 uur in „Ons Huis".

ZANDV. JONGERENKRING.
A.s. Zaterdag 12 Maart hoopt voor ons te spres

ken de heer O. Siderius, over het onderwerp: „De
paedagogische waarde van de Socratische mes
thode .

Waar de toen reeds moderne levensopvattins
gen van Socrates hun waarde ook nog hebben
behouden voor onze tijd, twijfelen we er niet aan,
of velen zullen zich voor dit onderwerp interess

seren. Een ieder, oudere en jongere, is dan ook
van harte welkom!
De aanvang is 8 uur in gebouw Brugstraat 15.

- JUBILEUM AAN HET SPOOR.
'Op 17 Maart a.s. hoopt Arie Keur, Potgieter»

straat 22, zijn 25sjarig dienstjubileum bij de dienst
van weg en werken der Nederlandse Spoorwegen
te vieren.
Dat het die dag bij den jubilaris van zijn cols

lega's en vrienden — en dat zijn er vele — zeker
niet aan belangstelling zal ontbreken, staat vast.

Wat zelden voorkomt, die dag viert de jubilaris

ook zijn 50ste geboortedag.
Daar A. Keur 21 jaar te Zandvoort werkte en

4 jaar te 'Heemstede, waar hij zijn dienst ook eer»

lijk en oprecht vervuld heeft, is hij door zijn

superieuren weer in gelijke functie te Zandvoort
geplaatst.

JAARVERGADERING R. K. VOLKSBOND.
Op de Dinsdag j.I. in het Patronaatsgebouw

gehouden jaarvergadering van de R.K. Volkss
bond, kon de secretaris in zijn jaarverslag medes
delen, dat er een grote toevloed van leden is.

Uit de boeken van den penningmeester bleek,
dat de kas er niet slecht voor staat, wat vers

heugend is.

Daar bij acclamatie de heren T. v. Ombergen,
A. van den Berg en S. Burry werden herkozen
als bestursleden, bleef het bestuur ongewijzigd.

JAARVERGADERING.
Dinsdag 15 Maart houdt de Gymnastiekverenis

ging O.S-S haar 34e jaarvergadering in Muluru
aan de Strandweg.
Als belangrijkste punten staan op de agenda:

bestuursverkiezing en bespreking 35sjarig be»
staan van de vereniging. De aanvang is 8.15 uur.
Ook donateurs zijn van harte welkom.

CHR. ZANGVERENIGING „IMMANUEL,,
Directeur de heer Jac. Zwaan.

Dinsdag 22 Maart a.s. zal bovenstaande ver»
enigïng haar 42e jaarfeest in „Ons Huis" vieren.
Deze avonden staan elk jaar weer in het mid»

den van de belangstelling, wat getuigt van de
gezelligheid dezer avonden.
Dit jaar -zal het echter een nog gróter succes

worden, daar het bestuur een buitengewoon pros
gramma heeft samengesteld.
Da toneelclub „Ons Toneel" heeft zijn medes

werking toegezegd. "Radio Penaat voorziet tijdens
de pauzes met z'n geluidsinstallatie de aanwezi»
gen van vrolijke muziek.
Ook komt op het programma een conferenciers

humorist voor, die er het zijne toe zal bijdragen
om de avond te doen slagen.

U tijdig van een toegangsbewijs voorzien, is

zeker niet overbodig.

CHR. ZANGVERENIGING „IMMANUEL,,
Directeur de heer Jac. Zwaan.

Zondag 24 April zal de Chr. Zangvereniging
„Immanuël" in de Ned. Herv. Kerk een concert
geven.
Het met zgrg gekozen programma vermeldt

enige orgelssolo's en zang van het Mannenkwar»
tet.

Om met het koor zo volledig mogelijk uit te

komen, doet het bestuur een beroep op de das
mes» en herensoudleden en zag het ook gaarne
nieuwe leden toetreden.

EENHEID DOOR DEMOCRATIE-
De Nederlandse Beweging voor Eenheid door

Democratie, afd. Zandvoort, hield Woensdag»
avond in pension X, aan de Grote Krocht, een
goed bezochte algemene vergadering.
Na de opening door den voorzitter, ir. Van Kuyk
las de secretaris zijn jaarverslag .waarin hij o.m.
memoreerde, dat de afdeling precies één jaar
geleden werd opgericht. Het aantal leden neemt
nog steeds toe.

Uit het jaarverslag van de penningmeest'eresse
bleek, dat de jonge afdeling zich financieel bes

hoorlijk door de eerste moeilijke „verkiezingss

strijd" had heengeslagen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende

bestuursleden, de heren r. W. Diemer en mr. J.

M. Sanders bij acclamatie herkozen.
Medegedeeld werd nog, dat op Woensdag 30

Maart a.s. een grote propaganda»vergadering zal

worden belegd.
Na de rondvraag hield do heer ir. Van Kuyk

nog een inleiding over: het wezen der democratie
Ter illustratie wees een der aanwezigen hierna

nog op het feit, dat minister Romme door de ins

diening van een wetsontwerp betreffende arbeid
van de gehuwde vrouw bezig was inbreuk te ma»
ken op bepaalde vrijheden. Gelukkig leven wij

nog in een democratische staat, zodat ieder het
recht heeft zich to verzetten tegen het voorges
nomen ingrijpen in het gezinsleven.

JUBILEUM.
De afd. Zandvoort van do Centrale Bond van

Transportarbeider» bestaat heden, Zaterdag, tien
jaar.
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SPORT.
VOETBAL.

Zeemeeuwen 2—S.D-W. 2, 2—1.
Zondagmiddag 2 uur ontmoette Zeemeeuwen 3

S.D.W. 2 uit Amsterdam, maar wist het, ondanks
z'n overwicht gedurende het grootste gedeelte van
de wedstrijd, niet tot een overwinning te bren»
gen.
Werd er zo slecht gespeeld? Dat niet bepaald,

maar Zeemeeuwen had twee tegenvallers en wel
het falen van den keeper en het pechduiveltje.De
twee gemaakte doelpunten waren te wijten aan
den keeper.
Zeemeeuwen pakt' goed aan en is steeds in de

meerderheid. Na 10 min. gespeeld te hebben,
krijgt de keper van S.D.W. een bal te verwerken,
doch doet dit niet goed, waar de midvoor dank»
baar gebruik van maakt en de bal zo voor het
intrappen heeft, maar dan houdt de keper hem
aan de benen vast. De scheidsrechter geeft hiers

voor een penalty. 1—0.

Even later weet S-D.W. uit een corner de ge»
lijkmaker to scoren, doordat de keeper zeer ontac»
tisch met z'n vuist de bal uit zijn doel probeert
to slaan. 1—1.

Zeemeeuwen zakt tegen de rust af, waarvan
S.D.W. gebruik maakt en nog een doelpunt
scoort. 1—2.

Na de rust geeft S.D.W. de toon aan Toch
weet Zeemeeuwen verschillende corners te fors

ceren, maar die leveren niets op.
De midvoor neemt verschillende ballen mooi op
zijn hoofd, doch ze zijn te ver van het doel, zodat
de keeper er geen moeite mee heeft.

Zeemeeuwen zet nog alles op alles voor de g&»
lijkmaker, maar het geluk was niet met hen, zov
dat de stand op 1—2 bleef.

IHOCKEY.

Het eerste dameselftal van de Zandvoortser
Hockey Club moest de derde promotieswedstrijd
spelen tegen De Staart. De Dordrechtenaren wa»
ren echter niet mis en versloegen de Zandvoortse
dames op eigen terrein met 3—1. Het tweede he»
renelftal moest ook voor de promotie»competitie
uitkomen en wel tegen Strawberries 3. Z.H.C. 2-
keerde met een 4—1 overwinning huiswaarts.

TOURNEE SPORTCLUB „WACKER".
De Duitse sportclub „Wacker" uit Leipzig zal

in de maand April a.s. een tournee maken door
Nederland. Op uitnodiging van de Zandvoortse
Hockeyclub zal een gezelschap van ongeveer 30
personen de Paasdagen hier doorbrengen.Zoals be»
kend zijn drie elftallen van de ZHC afdelings*
kampioen geworden en in verband hiermede is
besloten, dat ook tegen „Wacker" gespeeld zal'
worden, een' internationale gebeurtenis dus.
Vermoedelijk zal van gemeentewege dit feit

niet ongemerkt voorbijgaan; voorts zal het ges
gezelschap een autotocht worden aangeboden,
terwijl Zaterdag 16 April in gebouw Monopole
een feestavond zal worden georganiseerd.
Voor de badplaats Zandvoort is bovenstaand

bezoek zeker van grote propagandistische waarde!

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
„Audoe Kaderr", de wrekende God.

Op Zaterdag 19 Maart a.s. zal de toneelvereni»
ging „Phoenix" wederom een grote toneelavond
geven voor leden en introducé's. Die avond zal
worden opgevoerd „Audoe Kaderr, de wrekende
God", een buitengewoon geheimzinnig spel in vier
bedrijven, geschreven door den Hollandsen auteur
Eduard Veterman.
Misdaad, cultuur en verstand, ziedaar de trilo»

gie, waardoor het stuk gedragen wordt en dat het
publiek zal boeien van het begin tot het einde.
Men zal elkander in zaal angstig afvragen „wat

nu", „wie is de dader".
„Audoe Kaderr" zal die avond regeren. „Audoo

Kaderr" zal elke minuut de spanning verhogen,
de boog steeds strakker spannen, totdat een uit»
barsting volgt, zo geweldig, zo ontzaglijk, dat
men zich gelukkig zal weten nog rustig in de zaal
te zitten.

Wie is „Audoe Kaderr"?
Het antwoord geeft U de voorstelling op Za»

terdag 19 Maart a.s. in gebouw „Monopole".
Introducties kunnen reeds thans worden aange»

vraagd bij het Bestuur van „Phoenix".

FEESTAVOND.
De plaatselijke Oranjevereniging gaf Dinsdags

avond in gebouw Monopole een feestavond voor
de Ouden van Dagen. Er waren ruim 500 per»
sonen aanwezig, toen Burgemeester H. v. Alphen
da feestelijke bijeenkomst met een woord van
welkom opende. In het bijzonder werd dank ge*
bracht aan de organisatoren Van Noort, Hilde»
ring en Kiefer, alsmede aan de Mondaccordeon*
vereniging „Excelsior" en de Zandvoortse Band,
onder leiding van den heer E. Paap. Spreker sprak
voorts de wens uit, dat de Ouden van Dagen (of
beter „personen van rijpere leeftijd") een gezellige
avond zouden hebben.

„Excelsior" opende het programma met twee
coupletten van het Wilhelmus, gevolgd door „Wilt
heden nu treden" en o.a. nog de LippesDetmold»
mars. Mevrouw Van Alphen werd vervolgens
door de Wed. Paap namens alle oudjes een bou»
quet rozen aangeboden, waarna de heer Anth.
Bakels o.a. do propaganda=!ilm van de V.V.V.
vertoonde. Professor Anionini had veel succes
met zijn goocheltoeren en later als buikspreker.
Do avond werd besloten met een zeer gezellig

bal, waarbij o.a. werd gedemonstreerd door de
Ouden van Dagen de echtsZamivoortse volksdans
„Gort met stroop". De Oranjevereniging kan met
veel voldoening terugzien op de/e goed geslaagde
fecsLavond.
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Voorlopige Agenda
Zaterdag 13 Maart. —. Zandv. Jongerenkring.

Spr-: de hr. O. Siderius. 8 uur Brugstraat 15.

Zondag 13 Maart. — „De Schakel" voert op:
„Tropenadel van v. Wcrmeskerken, in Monopole.

Dinsdag 15 Maart. — Jaarvergadering O.S.S.

voor leden en donateurs. 8.15 uur. Muluru.

Donderdag 17 Maart. — Uitvoering „Credo
Canto" in gebouw Brugstraat 15.

Dinsdag 22 Maart. — Reprise van „Er staat

geschreven" door de Soc. Dem. Toneelvereniging
„Op Hoop van zegen" in gebouw Monopole.

Dinsdag 22 Maart. — Jaarfeest Chr. Zangver.
„ïmmanuèl" in „Ons 'Huis".

Zaterdag 26 Maart. — Uitvoering Kinder» en
Operettckoor „Jong Zandvoort" in „Monopolo".
Opvoering van de Sneeuwkoningin.

Maandag 28 Maart. — Nod. Bijb. Genootschap
Spr-: Dr. W. G. Harrestein. 8 uur. Ons Huis.

Zaterdag 2 April. — Uitvoering Zangvereniging
„De Stem des Volks" in Monopolo. .Medewerking
van diverse krachten.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „Immanuel"
Concert. Ned. 'Herv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.A R.A.=ensembIe „Fan»
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

WIJ VERKIEZEN

Crematie boven Begraven
BN G 8J????

Arbeiders Vereniging
voor Lijkverbranding

Wckelijkso contributie of koopsom.

Secretariaat:Dr. Joh. Metzgerstr. 75a

DE SCHAKEL bezorgt U weer een van die
avonden, waar men lang over spreekt.

TROPENADEL
voert zij op, Zondag 13 Maart in Monopole.

GEZONDER WONEN.
Wc zijn deze week op 'n zonnige ochtend ook

eens de Haarlemmerstraat doorgewandeld. En
het moet ons uit de pen, dat daar van Gemeente»
wege een buitengewoon nuttig werk wordt ver»

richt. Niet alleen ten behoeve van het verkeer
door de verbetering van de daarvoor bestemde
weggedeelten, maar vooral ook ten behoeve van
de bewoners door de radicale opruiming van de
opzichzelf wel mooie, maar toch o, zo oude en
licht en lucht afsluitende omvangrijke bomen.
Nu staan de huizen er vrij en blij in het stralen»

de zonlicht, terwijl het er te voren een en al

triestheid was. Nu zouden we er wel willen wo»
nen, terwijl we vroeger bij het passeren van die

straat steeds weer verzuchtten: 'k Zou hier niet

graag wonen.
Als de huiseigenaars mee weten te gaan met

hun tijd, de nu opvallend gammele, prutsenge
hekjes en stekjes verwijderen en ook de huizen
zelf een wat frisser aanzien geven, dan zullen er

dn de Haarlemmerstraat over enige maanden stel»

lig niet veel huizen meer leeg staan, want nu is

het ook daar gezond wonen.
Wij vinden het in één woord een reuze»ver»

betering!

FANTASIA.
Men meldt ons, dat reeds 28 Febr. de zaal van

Monopole voor 28 April, wanneer <3e V.A.R.A.
daar haar Fantasia»avond zal geven, is uifver»

kocht.

NED. BIJBELGENOOTSCHAP.
Maandag 28 Maart is er om 8 uur in „Ons

Huis" een vergadering van de afdeling Zandvoort
van het Ned. Bijbel Genootschap.
Dr. W. G. Harrenstein van Santpoort spreekt

over „Mooi werk, dat ongedaan moet blijven."

DE SCHAKEL.
Denkt U morgenavond om de opvoering van

„Tropenadel". Voorziet U vroegtijdig van kaar»

ten en bespreekt uw plaatsen.

UITVOERING O.S.S.
De uitvoering van O.S.S., die de vorige week

Zaterdagavond gegeven werd in Monopole, 'kon

zich evenals de adspiranten=uitvoering niet alleen

verheugen in een zeer grote belangstelling, doch
ook nu weer muntten de verschillende oefeningen
van de dames en heren uit door 'n 'bijzonder cor*

recte afwerking. 'En, wat een criticus van één der
[Haarlemse bladen schreef: dat deze uitvoering
van O.S.S als de beste van alle verenigingen van
de K.T.K. kan worden aangemerkt, dan ligt hier»

in wel de hoogste lof opgesloten.
Het openingswoord werd gesproken door den

voorzitter, den heer J. H. B. Brink, die tevens
memoreerde, dat juist op die dag de vereniging
34 jaar bestond. Hierna werd het programma vlot
afgewerkt. In het bijzonder waren de dames op
dreef bij de toestel»oefcningen. 'Het nummer ,,rin»

gen" was uitmuntend, terwijl bij de heren de vrije

oefeningen opvielen.
Het is opmerkelijk, dat O.S.S. bij uitvoeringen

immer Wijk geeft van een zo serieuze voorberei»
ding, dat nooit of te nimmer ook maar iets aan
het gebodene ontbreekt! Ieder nummer van 'het

programma was af!

De dans van de dames, die het besluit vormde,
was wel zéér mooi. Gracieus werden de bewegin»
gen uitgevoerd en hier is een woord van lof voor
mevr. van Pagec dan ook zeker op z'n plaats. Ook.
den heer van Pagee willen we hier niet vergeten,
want hij heeft minstens evenveel tot het algeme*
ne succes bijgedragen! Een geanimeerd bal be»
sloot deze alleszins geslaagde avond!
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H* HL Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer»,
schilder», behang» en witwerk.

J. W, Rupprecht, Dr. Metzgerstr. 60

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 133 - Van Ostadestraat 25
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Voor de Boterham
Zalm en Sardines , Chocolade Pastei
Chocolade Hagelslag, Choc. Strooise], Wit»
te 'Hagelslag, Appelstroop in bussen van
1 en 2 pond. — Jam vanaf 24 cent per pot-

JONGE KAAS, per ons 7 et

LEIDSE KAAS, per ons 6 et

VELVEETA KAAS VOORRADIG
LEVERWORST, per ons 8 et

•BERLINER, per ons 17 et

SMEERWORST, per ons 12 et

BOTERHAMWORST, per ons .. 10 et

GEKOOKTE WORST, per ons . . 12 et

NIERWORST, per ons 13 et

GROVE WORST, per ons . . . . 14 et

EXTRA AANBIEDING
1 pond PRUIMEDANTEN . . . . 12 et

1 pond TUTTI»FRUTTI 19 et

1 fl. BESSENSAP met 1 pd Javarijst 25 et

2 pak KEG's RIJST voor 20 et

1 fles PUDDINGSAUS 10 et

1 blik APPELMOES 25 et

10 EIEREN voor 32 et

A. VAARWERK - Zeestraat 44 - Telef. 521

BbF" horen en bezorgen zonder prijsverhoging -m
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STEENSMA's MODELVLEESHOUWERIJ
SCHOOLSTRAAT No. 3 - TELEF. 403

KWALITEIT IS ONZE RECLAME
VARKENSVLEES

SCHOUDERCARBONADE, p.p. .. 50 et

RIBCARBONADE, per pond 55 et

CARBONADE HAAS, per pond .. 60 et

VARKENSLAPPEN, per pond 60 et

FRICANDEAU, per pond 65 et

DIK SPEK, per pond 45 et

OSSENLAPPEN. doorregen 50 et

OSSENLAPPEN, mager 55 et

OSSENLAPPEN, rib 60 et

ROSBIEF 65 *t

LENDE of PUNT 70 et

BIEFSTUK 85 et

N.B. Wij verkopen uitsluitend Dik Niervet

FIJNE VLEESWAREN
PEKELVLEES per ons . . 16 et
BOTERHAMWORST, per ons ... . 10 et

GEKOOKTE WORST, per ons .. 10 et

LEVERWORST, 8 et

BLOEDWORST, per ons 8 et

Alleen heden, Zaterdag geven -wij V2 pond
BOTERHAMWORST of Va pond GEK.'
WORST a 15 et, bij aankoop van 50 cent.

J
DE LENTE NADERT j

| j SCHOONMAAKTITD 1

1

1

GEKLEURDE TAFELMATJES . . 10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

HARDHOUTEN BROODPLANKEN 25ct
FLINKE BROODTROMMEL 89 et

PRIMA ENG. ZEEMLEER 38»98»ló"5*225 c

ALLUMINIUM FLUITKETELS . . 59 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

GROTE WASMAND 375 et

STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

10 THEELICHTEN 10 et

4 PANSPONSEN 10 et

3 TREE»TRAP 90 et

4 TREE=TRAP 120 et

5 TREE TRAP 125 et

6 TREE=TRAP 148 et

7 TREE=TRAP 175 et

•©©G

8 TREE»TRAP 198 et

9 TRE'E»TRAP 225 et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et

COCOS RAGEBOL 28 et

STERKE BEZEMS 25—35—55 -et

COCOSBOENDERS 5—10 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAPELDOEKJES 10 et

MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et

STERKE MATTENKLOPPER 25*35=48 et

s

%

VERGEET DEZE PRIJZEN NIET!!!
i»ow»>as—«o«—f.

f
Fa. Th. Pasveer]

I
Haltestraat 27, Telef. 311

|

Bronkhorst heeft
CREPE SANDALEN 59 cent
BRUINE HEREN MOLIÈRES 275 cent
TENNISSCHOENEN 95 cent

Eerste klas Reparatieanrichting.

BRONKHORST
HALTESTRAAT 21, — OP 'T HOEKJE

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS per pond 29 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVA»RIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

Aankondiging van een belangrijke Veiling

die gehouden zal worden 22 Maart a.s. Heeft U
nog goederen, die u wilt laten veilen, gelieve dat
dan op te geven, opdat we er vroegtijdig reclame
voor kunnen maken.

Belast zich ook met veilen van compl. inboedels.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telefoon 464

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooien!

Het eerste
Taxibedrijf In

Nederland
der

Stroomlij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

Moderne Behangselpapieren
MEVR., vraagt nog heden mijn prachtige en zeer
voordelige monsterboeken behangelspapier ter in»
zage. Collectie 1938. — Ook zenden wij U geheel
vrijblijvend monsterboeken Zeilen, Balatum en
Twisted mat. — Complete Woninginrichting.

Firma L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
Tel. 296 TRAMSTRAAT 9 Tel. 296

Standaard-Vlaggen en Vlagreparatie ! !

!

Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr* 14

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT ,14 - TELEFOON 46B
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.'
Tevens belasten wij ons met het h u u r*i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomenlo, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C J. BAKKER

Z a n ü voorts Verkoop lokaal
Taxateur J. Waterman - Brugstraat la

Voor de eerstvolgende veiling kunnen nu reeds

goederen worden ingebracht.

Inkoop van hele of gedeelten van inboedels,

Parallelweg 29b.

WETEN IS KUNNEN
Een nog al opvallend verschil tussen de oude

en nieuwe spelling bestaat er tenopzichte van de
ch. Moest je vroeger heel vaak een ch (achter
een s) schrijven, terwijl daar geen ch werd uit*
gesproken, in de nieuwe spelling schrijf je de ch
alléén maar, als ie ook uitgesproken wordt. Als
regel is dat vóór aan een woord wel,, b.v.: school,
sc/iaap, scheet, scheren, schommel, schuin, en
achter aan een woord niet, b.v.: fles, vis, mens,
wens(en), vlees, frisse, verse, kikvors.
De moeilijkheid van do keuze tussen de gelijk»

klinkende woordjes as en asch, was en wasch,
bos en bosch ,mars en marsch, wekelijks en we*
kelijksch, vergeefs en vergeefsch, trots en trotsch.
is daarmee vervallen: we schrijven altijd as, was,
bos, mars, wekelijks, vergeefs en trots.
Alleen in do vreemde (Duitse) uitgang isch

moeten we de ch nog wel schrijven, dus: tele*
fonisch, tragisch, fotografische opname, Russisch,
Pruisisch, Belgisch, Indisch, historisch.
De e:, o en ch*regel mag men niet toepassen op

de officiële Nederlandse plaatsnamen, wel op de
ver=Nederlandste buitenlandse namen.
We schrijven dus: Duitsland, Wenen, Verenig?

de Staten, Brits*Indie, Rode Zee, Middellandse
Zee,
maar: Heerenveen, Hoogeveen, 's=Hertogenbosch

In niet*officiële stukken echter mag men op
het bijvoeglijk naamwoord die regels wel toe*
passen, dus: Goudse kaas, Maassluise vissers,
Zandvoortse Courant, Hollands Diep, Dordse
Kil, 'Leidse straat, 'Hogeweg, Grote Krocht, Zand*
voortse laan, Friese boter, Javaanse bediende,
Amsterdamse voetbalvereniging.

Tot slot nog wat kleingoed.
Inplaats van abonnee, dominee, logee mag men

ook schrijven abonné, dominé en logé. Daardoor
zijn er ook twee meervoudsvormen, n.l. abonnees
en abonnó's, dominees en domino's, logees en
logo's.

Naast papa, menu, stro, foto, auto staan de
verkleinwoorden papaatje, menuutje, strootje,
fotootje en autootje. Op het eind van een regel
afbrekende schrijven we echter papa»tje, menu»
tje, stro=tje, fotootje en autootje.
Woorden als ooievaar, mooie, kooien, vlooien,

strooien schrijven we met oo, omdat we de i uit*
spreken als een j (medeklinker) en dus te doen
hebben met een gesloten lettergreep: ooi*e*vaar,
mooi*e, kooi*en, vlooisen, strooi*en.
Zo schrijven we ook: wreed*aard, heel*al,

snood*aard, doch: wre*de, he*lemaal, sno»de,
Naast Zandvoort staat Zandvoortse, naast

Krommenie—Krommeniese, naast Overschie

—

Overschiese, doch naast 'Oudenbosoh—Ouden*
bossche en zo schrijven we ook nog het Bossche
carnaval, omdat we 's=Hertogenbosch nog met ch
schrijven.

Zijn de volgende woorden nu nog moeilijk, of
alleen maar een beetje vreemd: zoeven was hij

nog hier, zo'n ((eigenlijk: zo een) arme 'kerel,

prieel * prielen, financieel * financiële; we kun*
nen iemand negeren (kwellen) en ook negeren
(doen, alsof hij niet bestaat); we kunnen ons la*

ten bedélen, of ook gaan bédelen. Ge ziet, om
mogelijk misverstand te voorkomen, zetten we
even een klemtoonteken.
Dit laatste is geen speciale moeilijkheid van

de nieuwe spelling, hoor! want in de oude spel*
ling bestond die ook al; kijk maar eens naar het
woordje beteren, dat we altijd al op twee manie*
ren konden uitspreken.

MEESTER SECUUR,
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

Voor ieder vak
BEDRIJFSKLEDING

Witte Jassen, Overalls, Blauwe Broeken,
Stofjassen, Streepbroeken, Engels leren Broeken,
Kapstersjassen (nieuwste model).

MANCHESTER MOUWVESTEN in Sportmodel
met Ritz.

Ook bij inlevering spaars en voorschotzegels en
crisisoonnen.

Fa» v* Hensen, Gr* Krocht 23

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33, Telef. 26

Deze week
als reclame

;

Nougat-Galettes
van 50 et voor 35 cent per y2 pond

ALS EXTRA RECLAME:
4 Sprits-soezen voor 25 ets
Deze alleen Zaterdag en Zondag

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Groote Krocht 20

voor de eerstvolgende veiling kunt' u nu reeds
goederen opgeven, worden desverlangd gehaald.
Belast zich ook met het houden van INBOEDEL»
VEILINGEN.

Grote Krocht 20 - Telef. 464

VOOR SLECHTS 40 CENT kunt U Zondag
13 Maart in Monopole

TROPENADEL
Aanvang 8.15 uur.gaan zien.



Fa, v. HENSEN
COUPEUR
Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor

prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering

Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten-

Oppersen, Repareren en moderni*
sercn op eigen atelier.

'BIEDT ZICH AAN:
Gediplomeerd
Verpleegster

voor alle voorkomend
verplegingswerk als was»
beurten, waken en dergl.

Adres: Zr. Scheuerman,
Zandvoortselaan 149.

'Oude Verzekering 'Maat»
schappij vraagt voor haar
afd. ONGEVALLEN»
VERZ.

Actieve Agenten*
Agentessen. Hoge afsl.«

& terugk. provisie. Voor
6erieuze flinke krachten,
goede vooruitzichten. Br.

m. uitv. inl. o. nr. 1486
' Adv. Bur. „Die Haghe",
Plein 11, den Haag.

TER OVERNAME:

Comestibles zaak
met inventaris

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 3702.

(HEER zoekt

Gemeub. grote Zit-
en Slaapkamer

imet ontbijf. Stromend
water.

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
•onder no. 3701.

GEVRAAGD

:

Flinke Jongen
Henk Schuilenburg.
'Grote Krocht 5 en 7.

TE HUUR GEVR.:

Groot Winkelhuis
liefst met achterom, om»
trek Tramplein. Br. met
prijs, omschrijving, enz.

Br. bur. Zandvoortse Crv
Gertenbaohs Drukkerij,
onder no. 3705.

GEVRAAGD:

NET WINKELMEISJE
boven de 18 jaar. Aanm.
Bata, Haltestraat 7.

GEVRAAGD:
FLINK DAGMEISJE
plm. 16 jaar van 8=12 u.

Aanmelden vóór 12 uur.

Kostverlorcnstraat 28.

TE KOOP
Damesfiets

zo goed als nieuw. Burg.
Beekmanplein 20

TE KOOP GEVR:
Nog in goede staat zijn»

de

1 Haardkachel voor
kleine kamer

3 Kleine Crapauds -

3 Lichte Armstoeltjes
Aanbiedingen onder no.

3703 bur. Zandv. Cour.,

GEVR. v. dame alleen

2 Ongein. Kamers
met vrije keuken. Huur»
prijs ƒ 12.50 a ƒ 15 p.m.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3704.

VOOR JA ARS PR IJZEN
Prima Engels klein jongensrijwieltje, 1 jaar oud
ƒ 8.50; Prima damesrijwiel met lamp, als nieuw
ƒ 14; Meisjesrijwiel, 7 jaar, ƒ 9; Engels heren»
rijwiel, als nieuw ƒ 14; een paar Motorrijwielen
•met banden ƒ 7.50; Rijwielen moffelen, biezen en
spaken, alles samen voor slechts ƒ 7-50.

ALLEEN STATIONSPLEIN 29, ALHIER.

WONINGBUREAU
„KEN NEMER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

;i DAMES, Sluit U aan bij een
I

Och tendgymnastiek-clubje
tot het verkrijgen of behouden van de

SLANKE LOJN

Dansstudio Mevr. LILY ORGODET
Kostverlorenstraat 36 Telefoon 79

Wij vestigen Uw aandacht
op onze zeer uitgebreide artikelen
op Electro en Rijwielgebied.^^

Radio, Stofzuigers, Strijkbouten, Electr. Bellen,
Schakelaars en nog honderden kleinere artikelen.
Lampekappen, Schemerlampjes, Wandlampjes,
leeslampjes, Zaklantaarns, Rijwielen, Onderdelen,
Ie veel om op te noemen.

Ook een pracht collectie Kinderwagens
•staat U ten dienste.

WIJ RADEN U AAN ga naar

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

Alleen Grote Krocht 5-7, Telefoon 474
Tevens Ie klas rijwielreparatiesinrichting.

GLAS- en VERFHANDEL
A*Kromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Vs kg,
klaar voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

ctPetroleum p. liter n
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Van De
TERVOORRAAD OP dan eerst

even naar

r s e s Aardappelhandel
Heden in voorraad alle soorten PLAIMT-AARDAPPELEIM van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74
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Bloemen en Planten
zijn ook nodig om het leven te veraangenamen.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
heeft voor lage prijs een grote keuze.

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Secretaris: H. Koning, Haltestraat 62, Tel. 457.

Tot onze grote teleurstelling, zijn de resultaten

van de bemoeiingen van de Commissie inzake de
dienstbodenopleiding, niet schitterend. Als we
nagaan het vele werk, in 't bijzonder door den
secretaris der Commissie, verricht, het persoon»
lijk bezoek van de regerïngsinspectrice bij de can»

didaten voor de opleidingscursussen, dan is de
plaatsing van enkelen een pover resultaat.

Met de Centrale Werkplaats in Haarlem gaat

het beter. Daar worden alleen jongens geplaatst,

die al enige ervaring in zekere branche hebben
verkregen, voornamelijk verband houdend met de
bouwvakken.
Verschillende jongens zijn er tot hun genoegen

werkzaam geweest, of werken er nog. Een paar
zijn er verwijderd, omdat ze dachten daar een
gratis terrein voor baldadigheid te kunnen vin*

den. Natuurlijk zou de Commissie in dit verband
nog meer willen doen, maar er moet geroeid wor»
den met de riemen, die ér zijn, als is 't met het
hoosvat.
Voor het werkobject dat, naar we hopen, door

de Raad zal goedgekeurd worden, bestaat grote
belangstelling, maar eer deze zaak door de ver»

schillende instanties is goedgekeurd, zal 't wel
einde zomer zijn.

Maar verblijdend is het voor de Commissie,
dat langzamerhand haar bestaan ook bij de werk»
gevers meer bekend wordt. De laatste weken heb»
ben ons van verschillende zijden aanvragen voor
plaatsing bereikt.
Daarom dringen wij er dan ook met de meeste

klem bij onze jeugdige werkzoekenden nogmaals
op aan, toch niet te verzuimen zich in onze re»

gisters te doen inschrijven.
"

. De Commissie.

Zandvoort, ö Maart 193S.

Er wordt gevraagd voor directe indiensttreding:

Een Kleermakersleerling, leeftijd 14—16 jaar.Zich

aan te melden bij de Commissie Zaterdagmiddag
tussen 3 en 4 uur in het gebouw Grote Krocht 10,

of dagelijks bij het Commissielid den heer Attema
Buitenverblijf no. 1, Brederodestraat-

EIND MAART WORDT

Alpii. Sprengers
Schoenenmagazijn

VERPLAATST
naar

Grote Krocht 13

SIMULTAANSEANCE.
Woensdagavond 1.1. gaf de heer L. Prins voor

de Zandvoortse Schaakclub in de voormalige be»

waarschool een simultaanseance. De uitslag was
27 partijen gewonnen, 2 remise en 4 verloren.

Remise speelde de heer Prins tegen A. H. Pie»

lage en C. M. Drayer. Verloren werd van mevr.

'G. M. Crocq—Stalling, en van de heren D. J. S.

de Lange, Louis Blok en F. de Lange.

„OP HOOP VAN ZEGEN".
De toneelver. „Op 'Hoop van Zegen" heeft

besloten tot het geven van een tweede opvoering
Tan „Er staat geschreven" in vier bedr. door Jaap

Yan der Poll op Dinsdag 22 Maart in gebouw Mo»
aopole. Kaarten bij het bestuur verkrijgbaar.

OUDERCOMMISSIE.
In do gehouden vergadering van de Ouder»

Commissie van School D werd als voorzitter ge»

kozen de heer G. Stel en als secretaris de heer
Zonneveld.

VROUWENVERENIGING O.H.
Algemene Vergadering op Maandag 14 Maart

des n.m. 8 uur in „Ons Huis", Dorpsplein.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 12 Maart .

Zondag 13 Maart ...

Maandag 14 Maart .

Dinsdag 15 Maart . .

.

Woensdag 16 Maart .

Donderdag 17 Maart..
Vrijdag 18 Maart . .

.

Zaterdag 19 Maart .

Zondag 20 Maart ...

12.58

1.54

2.36

3.15

3.52
4.36

4.56
5.33

12-02

1.24

2.12

2.52
3.33
4.07
4.42
5.15
5.53

7.42

8.54
9.50

10.32

11.11
11.48
12.03

12.38

1.11

7-59

9.20

10.08

10.48
11.28

12.32
12.52

1-28

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bllderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

I. BRONKHORST - v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
P9* KEUZE U1T 1500 DESSINS ~^Q

Desgewenst kunnen de kamers onder garantie billijk en vakkundig behangen
worden. Staalboeken gratis op zicht

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .. 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Haring pep pot . 11 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M- BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 19 2

I
Tandheelkundig Instituut

: Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten'

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort
BummamÊËa^mmmmËm—mÊmamimmÊmmm

EEN GOED BESTEDE AVOND IS:

TROPENADEL
te zien spelen door DE SCHAKEL, Zondag 13
Maart, 8.15 uur in Monopole.

GOEDKOOP
is niet altijd duurkoop,
kwaliteit

Wij kunnen de beste

Groenten, Fruit
en Aardappelen

goedkoop leveren, daar wij steeds een grote hoe»
veelheid tegelijk kopen en contant betalen en
daar onze cliënten van laten profiteren.

ONZE OMZET IS GEWELDIG
en vindt u daarom steeds ook verse waar.

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 3 . - Telefoon 449

Te Koop van een mooie Inboedel
Antieke Dekenkist, Compleet Engels Huiskamers
ameublement; Engelse Boekenkast; Mooie Duitse
Piano; Gebeeldhouwd bureau. Mooie Haard;
Lampen; 'Koperwerken; Mooie Schilderstukken
van bekende meesters; Wit Laqué Slaapkamer»
ameublement en nog vele andere goederen.

N.V. S. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 Telefoon 464

Steeds te koop gevraagd: hele of gedeeltelijke in»

boedels.

Wij zijn verplicht
om aan de wensen van zeer
vele liefhebbers te voldoen,ONZE RECLAME

voort te zetten 11 Bij aankoop van min-
stens 60 et vlees

1 pond dik Niervet VOOr Slechts 40 et
en dan nog voor iederen koper

een half pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 15 et

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p,p. - 5 pond f 2.00

Deze reclame geldt alleen voor Zaterdag

Daarom zijn wij genoodzaakt onze aangekondigde

Allergrootste Reclame van het gehele jaart

te verzetten. ffl^- DOCH HET KOMT -^ö
Daar kan niemand ' tegen op, dus allen "naar

„DE CONCURRENT"
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 1 1

!

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASÜS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

GESLAAGD.
Bij de op 10 en 11 Maart gehouden examens

van de Ned. Modevakschool in den Haag slaag»
de onze plaatsgenote mej. M. de Vries als lera»
res in het lingerievak.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 4 tot en met 10 Maart 1938.

"

Geboren: Maria Magdalena, dochter van A.
Koper en V. Mausle, Kostveriorenstraat 34.
Overleden: R. S. Werlingshoff, echtgen. van L.

Trap, oud 67 jaren; T. iH. B. J. Groenevelt, wed*
van F. Tadema, oud 66 jaren.
Gevestigde personen:
L. van Hemert, van Bussum, Dr. Gerkestraat 30r
H. Snoeck, van Meppel, Haltestraat 7.

J. E. de Maar, van A'dam, Boul. de Favauge 21.

JEUGDCOMITE.
Op Donderdag 17 Maart a.s. geeft het Jeugd»

comité een avond ter -kennismaking.
De verschillende Chr. Jeugdver. geven apart en

gezamenlijk iets ten beste, terwijl de Chr. Zang»
vereniging „Immanuël" de avond op zal luisteren
met haar zang.
Ieder lid ontvangt een toegangsbewijs voor zich»

zelf en één voor een belangstellende.
Zonder dit toegangsbewijs GEEN toegang, ook

de leden zelf dus niet!
Aanvang 8.15 uur in de grote zaal van „Ons
Huis".

CREDO CANTO.
Ter versterking van de kasmiddelen geeft de

zangv. „Credo Canto" op 17 Maart in 't Kringgeb.
Brugstraat 15, des avonds 8.30 uur, een uitvoer
ring onder haar dirigent Felix de Nobel.
De heer Harry van Oss, zanger van volkslie»

deren, bekend om zijn succesvol optreden in het
binnen» en buitenland, met als begeleider boven»
genoemden dirigent, heeft voor het goede doel
zijn belangeloze medewerking aangeboden, het»
geen natuurlijk dankbaar aanvaard is.

Tevens staat nog op het programma solozang,
waarbij twee dames haar welwillende medewer»
king verlenen, resp. als zangeres en pianobege»
leidster, terwijl de laatste ook als zodanig assi»

steert bij enkele koorwerken.
De toegangsprijs incl. programma is zeer laag

gesteld. Kaarten verkrijgbaar bij de leden en des
avonds aan de zaal.

Dat is gemakkelijk
voor slechts 20 et 1 blik GROENTEN-
SOEP van Hero, kant en klaar.

3 ponds blik SNIJ» en SPERCIEBONEN 28 et

3 ponds blik DOPERWTEN, prima . . . . 28 et

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et
1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg TELEFOON 39.

MIEP VAN EGEREN
Dameskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 13 Maart v.m. 10 uur : Ds. M. C. W.
Wegeling, Brussel.

n.m. 6.30 uur: Ds. G. A. Barger, 'Heemstede.
Jeugddienst: „Jezus, de weg".

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 13 Maart v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed,
bevestiging Ouderl. en diaken,

n.m. 5 uur: Leesdienst.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 13 Maart 10 en 5 uur: Cand. Baardman
van Amsterdam. 3e Lijdenszondag.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zand*. Kring „Godsd. Leven). Brugstr H
'Zondag 13 Maart: v.m. 10-30 uur: Ds. J. Kalma»
Zondagsschool 12—1 uur.

Maandag 14 Maart 's avonds 8.15 uur:
„Ledenvergadering".

Donderdag 17 Maart, 's avonds 8.30 uur. Uitvoe»
-ring van „Credo Canto" onder leiding van Felix

de Nobel met medewerking van Harry v. Oss.

Ned- Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer H. Veldkamp, evangelist te Ame»'

rongen.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 12 Maart. Einde Sabbath 6.4l' uur.

Vrijdag 18 Maart. Aanvang Sabbath 5.45 uur.

Zaterdag 19 Maart. Einde Sabbath 6.53 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8Va uur.

Leeroefenina te kwart voor één. '

Middagdienst te één uur.

13.
^
Toen gebeurde het grote ongeluk! Met een

van z'n armen greep het anker de stoel van juf»
frouw Bibbermeier en lichtte hem van de grond
op als 'n strootje. Juffrouw Bibbermeier, die met
schrik wakker werd, begon te schreeuwen en te
spartelen, maar het loeien van do zee belette
meneer Van Emmen, de hartverscheurende kre»
tea van het arme slachtoffer te horen. ,

14. Integendeel: daar het strand hem een miu«
der gunstige plaats toescheen om te landen,
bracht hij de schroef weer in beweging en zocht
een beter landingsplekje. De badgasten holden,
schreeuwden en maakten wanhopige gebaren;
mijnheer Bibbermeier maakte allerlei luchtspron»

gen om de stoel te pakken te krijgen, en een po»
litieaagent blies geweldig op z'n fluitje.^ Maar
mcneerVan Emmen hoorde nog altijd niets en
acute zijn luchtreis voort.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Geldig voof alle tarieven

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 27f?,

i
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ZANDVOORTS E COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

.Toor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

'buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgaye (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Leven is één voortdurende aanpassing aan

de werkelijkheid.
J. W. SCHOTMAN.

_ i

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

i

De slechtste regeling is nog
beter dan geen regeling.

Dezer dagen werd mijn aandacht getrokken
door een kwestie,- die — met democratische
maatstaf gemeten — niet in de haak is, dus aan*
leiding geeft tot gerechtvaardigde kritiek, en wel
in het openbaar, omdat die kwestie ons gemeens
tebestuur en een deel zijner ambtenaren betreft.

Ieder weet, dat tengevolge van de doorgevoerde
onderwijsbezuinigingen als verhoging der leerlin*

genschaal en samenvoeging van scholen honder*
•den onderwijzers op wachtgeld zijn gesteld. Ook
nu nog heeft zulks plaats, als het leerlingenaantal
aan 'n school terugloopt tot beneden een bepaal*
de grens.
Aan dat feit is niets te veranderen, de daarom*

trent bestaande wettelijke regeling moet worden
gehandhaafd, en de onderwijzer(es), die als \ge»

-volg van de toepassing dier wettelijke regeling op
wachtgeld "gesteld moet worden, heeft dat zonder
meer te accepteren.
Maar de wet wijst niet aan, welke onderwijzer

als overtollig moet worden aangewezen. Dat heeft
de Minister van Onderwijs indertijd aan de ge*
meentebesturen ter regeling overgelaten.
Vele gemeentebesturen hebben ,dan ook een re*

geling gemaakt. In de ene gemeente bestaat de
regeling, dat af moet vloeien de laatst aan de
school benoemde leerkracht, in een andere deze,
dat moet afvloeien de leerkracht met het kleinste
aantal dienstjaren dn de gemeente, of met het
(kleinste totaal -aantal dienstjaren. In verschillen*
do <fjl«iêenten komt ook de onderwijzeres vóór
den onderwijzer voor afvloeiing in aanmerking.
Er worden dus verschillende criteria toegepast

en dat is begrijpelijk, als een dergelijke zaak ter
regeling overgelaten wordt aan de ruim 1000 ge*

, meenten in ons land.

".-.Maar men heeft tenminste een regeling ge*
J
ö»aaktf-èn daar gaat het voor ons om, want dan
weet ieder, waar hij aan toe is, en er komen bij

eventuele overtolligverfclaringen geen moeilijkhe*
den van persoonlijke aard en belang.
Er zijn echter ook gemeenten — en daartoe be*

hoort Zandvoort —, die geen regeling hebben ge*
maakt. Toch moeten ook in die gemeenten B. en
W. eventueel de overtollige leerkrachten aanwij*
zen. Ze doen dat dan ook. Maar volgens welke
maatstaf doen zij dat? Omdat er geen regeling,

dus geen voorgeschreven maatstaf bestaat, kun*
nen B. en W. de motieven laten gelden, welke
zij wensen. Zij zullen de moeilijkheid naar beste
weten oplossen, natuurlijk. Maar de grootste wil*

lekeur blijft mogelijk en bovendien zijn ook B-
en W. maar feilbare mensen.
Als criterium zal het College natuurlijk laten

gelden het onderwijsbelang. Jawel, maar ten op*
zichte daarvan is groot verschil van inzicht mo*
gelijk, en wijl het College daaromtrent aan nie*

mand verantwoording schuldig is, zelfs niet aan
de gemeenteraad, omdat dus elke kritiek ont*
«breekt, blijft willekeur mogelijk en zijn vergissin*

gen niet uitgesloten. Ziehier het ondemocratische
en (dus) onjuiste van het ontbreken ener (door
•de gemeenteraad vastgestelde) regeling, die auto*
matisch den eventueel overtollige aanwijst.

't Mag dan ook wel enige verwondering wek*
ken, dat noch de gemeenteraadsleden, noch de
onderwijzers door middel hunner vakverenigin*
gen, noch ook de ouders door middel van een
vereniging als „Volksonderwijs" in de loop der
jaren — voor zover ons bekend — de behoefte
hebben gevoeld op een dergelijke regeling aan te

dringen.
"Want .zodra zich moeilijkheden voordoen — en

dielcunnen op de duur niet uitblijven — zal over*
tuigend gedemonstreerd worden, dat elke rege*
ling beter is dan geen regeling.

Trouwens ook nu blijkt reeds de wenselijkheid
ener regeling, misschien niet 'bij B. en W., maar
wel hij de betrokkenen. Mij is n.1., bekend, dat
aan meer dan één school te Zandvoort verschil*

lende leerkrachten zich soms pijnigen met de
vraag: zou ik eventueel ook nog kans lopen op
waohtgeld gesteld te worden?
Wanneer er een regeling bestond, zou die mis*

schien onnodige angst weg zijn, want -dan wist
ieder, waar hy aan toe was.
Tot nog toe hebben B. en W. bij de nodig ge*

worden afvloeiingen — laten we maar zeggen —
geboft, doch voor elke volgende afvloeiing zal

ook hun — naar wij hopen te mogen veronder*
stellen — de noodzakelijkheid ener regeling blij*

ken.
Dat een dergelijke regeling dan ook niet langer

«neer dan noodzakelijk is op zich moge laten
•wachten. En dat daarop zo nodig van raadswege
aoge worden aangedrongen.

DIXI.

Geachte Redactie. In uw 'krant van Zaterdag 1.1.

schrijft „Dixi", dat het belang van de gemeente
er mee gediend is, als de bevolking aandacht
schenkt aan de handelingen van de Gemeente»
raad. Destijds is bij de installatie van dit partij*

enconglomcraat ook reeds in die geest geschre*
ven, maar de Raad moet aandacht schenken aan
aller belang en ieder lid contact houden met de
hele gemeente en daartoe bij verkiezingen aller

etem kunnen hebben.
Als dat het geval was geweest zouden er dunkt

mij ook meer redelijke en billijke uitkomsten ver*

kregen worden bij benoemingen en met name voor
Directeur van P.W. iemand zijn aangesteld, die
zich „vergenoegt met zijne bezoldiging". De keuze
van nu komt weer voort uit een geest van be*
voorrechting. Oranje. boven! Ach, laten we maar
ronduit bekennen, dat de Oranjegeest zoek is

en dat de verbondenheid van Volk en Oranje zo
niet werkelijk bestaat, want dan zou, wat het
olk wedervaart, zich aftekenen in het huis

Oranje. Hier nu is geluk en voorspoed, maar het

WENEN
Maandag, 14 Maart 1938.

Buiten gaan nog de soldaten
In een strenge pas voorbij,
Zwiept hun blijde inkomst
Millioenen tot razernij.

„Mammie, *kijk eens! Soldaten!
En wat is dat nu voor een vlag?"
Heel bleek kijkt dan een moeder
Naar die blijde kinderlach.

Mammie, waar is pappie?
Waarom is hij nu weggegaan?
Zal hij nu ook met zo'n vlag
Tussen al die mensen staan?"

Lieve jongen, nu gaan slapen.
Nu maar naar je bedje toe;
Want mijn lieve kleine ventje

Is zeker wel heel moe.

Toe dan schat, nu maar slapen.
Moeder zit toch bij je bed!
Geen gevaar zal je deren,
Zolang je moeder op je let.

„Mammie, waar is nu pappie,
Hij gaat toch nooit op reisl

Mams, toe zeg 't nou!
Je maakt me toch niks wijs?

Mams, waarom huil je nou?
Pappie is toch niet dood?"

M'n lieve, kleine jongen, nee....
Maar pappie is een Jood

PIET DEKKER.

gaat een zeer groot deel van het Volk alleronge*
lukkigst, en dat zou niet zo zijn, als met Oranje*
geest werd geregeerd, met goed en bloed tot in*

zet voor arme schapen, die zijn in grote nood.

Caprf.

DEMONSTRATIEVE VERGADERING.
Het bestuur der Zandv. Handelsvereniging deelt
ons mede, dat op Donderdag 24 Maart a.s. des
middags 3 uur een demonstratieve vergadering
zal worden gehouden in Krasnapolsky te Am*
sterdam. Voor bijzonderheden verwijzen wij U
naar een bulletin, elders in dit blad geplaatst.
Onnodig te zeggen, dat ieder rechtgeaard mid*

denstander, hetzij al of niet georganiseerd, deze
belangrijke vergadering moet bijwonen.
Het ligt in de bedoeling gezamenlijk met de

trein van 2.12 van Zandvoort te vertrekken, zo
mogelijk op een collectief spoorbiljet, waardoor
de kosten slechts 70 et retour per persoon zullen
bedragen, terwijl de terugreis naar eigen verkie*
zing kan geschieden.
Aanmelden tot uiterlijk Dinsdag 22 Maart a.s.

4 uur des middags bij den voorz. der Zandv. Han*
delsvereniging, Haltestraat 50.

Middenstanders, begrijpt Uw belang!

BULLETIN VAN DE K.N.M.B.
(Koninklijke Nederl. Middenstandsbond, Distric*

ten X, XI, XII, XIII)

Middenstanders, georganiseerd en ongeorgani»
seerd, bezoekt op Donderdag 24 Maart 1938 des
middags te 3 uur te Amsterdam in Krasnapolsky
de Demonstratieve vergadering voor alle afdelin»

gen van de K.N.M.B. in Noord=Holland.
Punten van behandeling:

Het Cadeaustelsel, Inleider: C. S. Th. van Gink;
Distributie Goederen aan Ondersteunden, Inlei*

der: Joh. G. H. Cornelissen; Tegen GrootwinkeU
bedrijf en Verbruikscoöperatie, Inleider: Mr. L.
G. van Dam; Bedrijfslasten en Noden, Inleider:
F. 'L. van der Leeuw; Ouderdomsverzorging, In*

leider Dr. I. 'H. J. Vos.
Neemt allen deel aan deze demonstratie!!
Het gaat om de levensbelangen van Uw stand!!
Werkt met ons samen aan de verdediging van

onze rechtmatige verlangens!!
Wij rekenen op "uw aanwezigheid!!

De Besturen van alle afdelingen
van de K.N.M.B. in N.-.Holland

Voor deelneming aan de gemeenschappelijke
reis naar Amsterdam verwijzen wij U naar het
hierboven geplaatste bericht.

CONCERT „CREDO CANTO"
Donderdagavond gaf „Credo Canto" onder lei*

ding van den heer Felix de Nobel een zeer ge*
slaagd concert in gebouw Brugstraat 15.

Aangevangen werd met het mooi gezongen
;,Onzo Vader" van Pretorius, daarna weerklonk
het gewijde „Factus Est" van Aichinger.
De heer IHarry van Oss, tenor, verleende zijn

medewerking door hel: zingen van enkele Duitse
'en Jiddische liederen, die zeer fraai werden ge*
zongen. Ongetwijfeld beschikt hij over een prach»
tige stem.
Alvorens do pauze intrad zong het koor nog

heel goed: Die Sieben Worten Jesu om Kreutz".
Mevr. Sterrenburg—van der Sande bracht na

de pauze enkele soli ten gehore.
Het koor liet zich nog horen met twee koralen

van Pretorius en Hassler, terwijl Harry van' Oss
nog enige Duitse en Engelse liederen zong.
Het koor besloot met „Gloria in Excelsis Deo"

van J. S. Bach, dat hier en daar nog wel eens een
onzuivere toon opleverde, doch overigens zeer
verdienstelijk klonk.
De belangstelling voor dit concert was groot.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m

Zaterdag 19 Maart .. 4.56 5.15 12.36 12.52
Zondag 20 Maart .... 5.33 5.52 Ml 1.28

Maandag 21 Maart .. (5.06 6 24 1.48 2.02

Dinsdag 22 Maart .... 6.40 7.03 2.20 2.36
Woensdag 23 Maart .. 7.21 7.49 2.56 3.18
Donderdag 24 Maart.. 8.12 8.48 3-45 4.08
Vrijdag 25 Maart .... 9.20 10.10 4-44 5.15
Zaterdag 26 Maart .. 10.52 11.49 6.06 6.48

Zondag 27 Maart .... 12.24 7.45 8.20

SPORT.
VOETBAL.

De spanning neemt toe.

Het einde van de competitie komt snel in zicht,

maar de beslissing omtrent de bezetting der bo*
vensto plaats laat nog op zich wachten.
Alle kampioenscandidaten wonnen Zondag hun

wedstrijd. Bloemendaal bleef thuis met 3—0 de
meerdere over de hekkesluïtster SDZ, Zandvoort
klopte in Schoten do club van die naam met
3—1, Kinheim zag kans, het Amsterdamse DEC
in de Meer met 1— to verslaan, terwijl de Me*
teoor met veel geluk met diezelfde cijfers WMS
overwon. Do Tuïndorpbewoners kropen weer
door het oog van een naald; een tegen hen gege»
ven strafschop -werd niet benut, terwijl zij zelf

eerst! 5 minuten voor het einde konden scoren, in

ieder geval nog tijdig genoeg om beide punten te
veroveren.
Maar terwijl de eerste 3 clubs hun lot in eigen

hand hebben, is De Meteoor afhankelijk van het
al of niet falen van Bloemendaal. Behaalt deze
uit de beide laatste wedstrijden tenminste 3 pun*
ten, dan zijn de Bryne c.s. kansloos.

Schoten—Zandvoort 1—3.

Hoewel wo niet in Zandvoort vertoefden, heb*
ben we, belangstellend naar hetgeen onze plaats»

genoten zouden presteren, de reis naar het Scho*
ten*terrein ondernomen en van die tocht hebben
we, evenals de vele andere belangstellenden, die
met de geelblauwen per auto, autobus, fiets of
trein waren meegekomen, geen spijt gehad. Onze
moeite werd wel beloond, want we waren getuige
van een der beste wedstrijden van dit seizoen, al*

thans aan do zijde der Zandvoorters.
Het begin was wat zenuwachtig, waaraan het

feit, dat het publiek hier dicht langs de zijlijnen

zit of staat, niet vreemd was.
De geelblauwen begonnen in een tempo, dat

hun tegenstanders te hoog was en waartegen de*
ze het dan ook in alle opzichten moesten afleg*

gen. De voorhoede der gastheren, het sterkste
deel, viel dikwijls fel en hard aan, doch de Zand*
voort*verdediging en halflinie bleken ten volle
voor hun taak berekend. Met forse trappen ging
het leder dan terug naar de vleugels, naar v.d.

Bos en Luiting, die een beste partij speelden, ter*

-wijl in- het midden Schut als de motor fungeerde,
met dit verschil, dat terwijl ,sde motor wel eens
haperen kan, de energie van Schut geen ogenblik
verslapte.
Hoewel J. de Muinck en H. Bloemendal ge»

woonlijk als verbindingsspelers fungeerden, ont»
braken zij zo nodig niet voor het doel der tegen»
partij. Dit bleek, toen, na een gedurig overwicht
der gasten en nadat Schotens doelverdediger eni»

ge malen had moeten ingrijpen, bij een aanval
van het binnentrio J. de Muinck onverwachts een
zo keihard schot inzond, dat de keeper er totaal
verrast door werd. —1.

Spoedig daarna wist Jan v.d. Bos, die niet altijd

op faire wijze door z'n tegenstander*rech'tshalf
werd aangevallen, een voorzet te geven, waaruit
de toelopende Luiting onder den vallenden doel*

verdediger de bal vlak langs de paal inschoot. 0*2

De tweede helft was een copie van de eerste,

alleen de doelpunten werden duurder. Nu de
stand zo was, zouden wij aan een omwisseling
van Schut met Bloemendal de voorkeur hebben
gegeven, daar de laatste zich achter de voorhoede
blijkbaar niet in z'n element gevoelde en als

middenvoor toch altijd kans geeft op 100 procent.
Een kranige partij speelde E. Keesman in dé

halflinie, het ene ogenblik vlak achter de voor*
hoede, het andere moment in do buurt van Jan
Weber om bij gevaar assitentie te verlenen. Trou*
wens, er was steeds een goede samenwerking en
een goed begrijpen tussen halfs en backs, terwijl

keeper Kemp op solide wijze enkele venijnige
schoten uit z'n doel hield.

Geheel volgens haar veldoverwicht, maakte
Zandvoort nog een derde doelpunt, een enorme
pil van Schut, die wel door de paal gekeerd werd,
maar J. de Muinck op z'n plaats vond om hem
langs den verrasten doelverdediger in te schie*

ten! —3.

Het laatste kwartier raakte, hoe kan het anders,

do geelblauwe ploeg zichtbaar vermoeid. In het
strafschopgebied werd een tegenstander van de
sokken igclopen, maar de toegestane penalty werd
keihard naast geschoten.
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Do gastheren bleven fel aanvallen, doch eerst
vijf minuten vóór het einde slaagden zij er in,

uit een voorzet van rechts, met een kopbal de
eer to redden. Dit gebeurde tijdens een ogenblik,
dat do vleugelhalfs er even het bijltje bij neerleg*
den. 1—3.
Daarna kwam er geen wijziging meer in de

stand.
Scheidsrechter Miezerus leidde de harde wed*

strijd op bekwame wij/c.

De andere wedstrijden.

Zeemeeuwen 1 kreeg weer een nederlaag te

slikken, op eigen veld nog wel tegen het toch niet

sterke Ahrends. En het elftal was weer bijna ge»

heel dat van het begin van het seizoen.
Heel slecht brachten Zandvoort 2 en 3 het er

af, door beide te verliezen. Zandvoort 2 heeft nu
nog maar 2 punten voorsprong op DeVeO en het
begmt er op te lijken, dat zij, precies als het vo»
rige seizoen, op het laatst haar promotiekans gaat
verspelen.De voorhoede zat Zondagmorgen als los

zand aan elkaar en het leek, naar wij vernamen,
of de jongens nooit eerder met elkaar hadden ge*

speeld. De fout lijkt ons, dat do elftalcommissie
op twee gedachten hinkt. Men late rustig de ve»
teranen uit dit elftal en vertrouwe de laatste

kans van 'het 2e toe aan elf jongeren, ter meer*
dero homogeniteit van de ploeg. Wellicht zal dit'

dan gaan ten koste van het derde elftal; maar
men zal moeten inzien, dat het kampioenschap
van het tweede momenteel het meest belangrijk

is.

Aanstaande Zondag.

Terwijl wij dit schrijven, is ons officieel van
het programma voor a.s. Zondag nog niets be»
kend. De mogelijkheid bestaat, dat Zandvoort 1

bezoek krijgt van De Meteoor. Dat wordt dan
weer een moeilijke wedstrijd, maar in de vorm
van j.1. Zondag zijn wij voor de geelblauwen niet

bevreesd. Meteoors grootste kracht schuilt in de
voorhoede, maar de verdediging onzer plaatsge»

noten is ook in orde. 'En dan is keeper Volger niet

de eerste de beste, zodat 'Harry c.s. hun schoten
wel goed moegen richten, om hem te kunnen pas*
seren.
.Bloemendaal zou vrij 7ijn, en kan dus rustig

toezien wat Zandvoort zal uitspoken, en wat Kin*
heim zal bereiken in z'n wedstrijd tegen Bever*
wijk.

,

Of de Zeemeeuwen spelen, is ons niet bekend.
Zandvoort 2 gaat op bezoek bij Haarlem 3a en
zal tegen deze veteranen uit een heel ander vaat*
ie moeten tappen om kans op succes te hebben.

J.S.

ZV.V. .DE ZEEMEEUWEN"
OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 258

Uitslagen van Zondag //.:

Zeemeeuwen 1—Ahrends V.C., 2—3.

Zeemeeuwen 4—Spaarnevogels 2, —2.

Vastgesteld voor a-s. Zondag:
W. M. S. 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

Schinkelhaven 2, Zeemeeuwen 2, uitgesteld.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Edo a, 4 uur.

Zeemeeuwen b—Edo b, 4 uur.

Voor de wedstrijd Nederland—Schotland, welke
gespeeld wordt op Zaterdag 21 Mei, kunnen tot
Maandag 4 April kaarten worden aangevraagd bij

het secretariaat. Aan spelers, die door ziekte ca.
verhinderd zijn enigo tijd voor een elftal uit te

komen, wordt 'beleefd verzocht, indien zij weer
beschikbaar zijn, hiervan mededeling te doen aan
de Elftalcommissie of aan het secretariaat.

17 April feestavond in Monopole, met medewer*
king van de toneelvereniging D.I.U. uit Haarlem.

HOCKEY.
Het eerste herenelftal van de Zandvoortse

Hockeyclub speelde j.1. Zondagmiddag de eerste
promotie»wedstrijd tegen H.H.Y.C. Hoewel Z.H.
C. 1 op eigen terrein speelde, kon men het niet

tot een overwinning brengen, doch moest zich
tevreden stellen met een gelijk spel, —0.

Het tweede herenelftal speelde eveneens op
het terrein aan de Zandvoortselaan, doch werd
door Kieviten 1 met 3—1 verslagen.

34e JAARVERGADERING O.S.S.

Op Dinsdag 15 Maart j.1. hield do gymnastiek*
vereniging „Oefening Staalt Spieren" haar jaar*

lijkso algemene vergadering in haar clublokaal
„Muluru".

Voorzitter J. H. B. Brink heette allen hartelijk

welkom en gaf in 't kort een overzicht over het
afgelopen jaar. Hij herdacht de vertrokken ex*

turnkampioene en bestuurslid mej. C. v.d. Mije en
roemde met enige hartelijke woorden het werk
van de nu ook vertrekkende mej. C. Poots en den
heer M. Castien.

Jaarverslag van secretaris en penningmeesteres*
se, beide verslagen in zeer optimistische trant

opgebouwd, verkregen de goedkeuring der verga*
dering.
Voor het komende jaar werd de kascommissie

samengesteld uit mevr. B. Pielage, mej. M. Pieck
en den heer R. H. Hogen Esch, terwijl als vaan*
deldraagster(er) mej. L. A. Halderman en de heer
J. Smit werden herkozen.
Du bestuursverkiezing had tot resultaat, dat

do heer O. A. Brink werd herkozen, terwijl mej.
G. v.d. Werff en de heer J. v.d. Meer het bestuur
kwamen completeren, door het innemen van de
plaatsen van mej. C. Poots en den heer M. Cas*
tien.

Over do viering van het 35»iarig bestaan werd
langdurig gesproken. Verschillende voorstellen
werden naar voren gebracht, welko door het be*
stuur alle in studie genomen zullen worden om to

komen tot een officieel programma. Voorlopig
stelde het bestuur voor: een jubileum»uitvoering

in het voorjaar 1939 met deelname van buiten*

landso of Nederlandse keurturners(sters), een
openluchtuitvoering en tevens deelnamo aan do
'bondsfeesten to Arnhem.

•Het technische programma voor het komende
jaar werd door den heer v. Pageo uiteengezet,
waaruit bleek, dat ook in 1938 grote bedrijvigheid
aan de dag gelegd zal worden.
Do technische commissie werd aangevuld met

den heer W. Glas en bleef verder ongewijzigd.
Do propaganda*commissie werd aangevuld met

mej. A. Zwemmer en kreeg velo pluimpjes, ter*

wijl als afgevaardigde naar de van 't K-N.G.V.
in Amsterdam to houden jaarvergadering werd
gekozen de heer J. H. B. Brink.
Met een opwekkend woord tot het verwerven

van nieuwe leden en donateurs om ons jubileum
met een zo groot mogelijk aantal to kunnen vie»

ren, sloot de voorzitter na een geanimeerde rond»
vraag do vergadering.
Een dansje was het besluit van deze rustige

vergadering.

VAN DE K.N.Z.B.

We vernemen, dat in de verleden week te

'Haarlem gehouden Jaarvergadering van de Kring
Haarlem van de K.N.Z.B., de heer Fred Keur,
secretaris van do Zwemclub „Zandvoort", in het
bestuur is gekozen als 2c secretaris*penningmees*
ter. In diezelfde vergadering is aan het bestuur
van Z.C.Z. een fraai diploma uitgereikt, als ge*
bruikelijk is to verlenen aan verenigingen, door
welke in 't afgelopen jaar bijzondere prestaties
zijn verricht. Het polo*zevental do eer het ver*
diend te hebben, want — dit staat er in sierlijke

letters op —. hun kampioenschap had do afgifte
ten gevolge.
De fa. Bakels maakte or een mooi lijstje om,

waarin het to zien is bij sigarenmagazijn Jan
Hagenaar op de Grote Krocht.
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Voorlopige Agenda
Zaterdag 15 Maart —. Zandv. Jongerenkring.

Spr.: de hr. .T. Lcttinga. Leden en belangstellenden
Brugstraat 15. S uur.

Zondag 20 Maart. — Groto Populaire Uitvoe*
ring van Zandv. Mondaceordeonver. „Excelsior"

in Monopole.

Dinsdag 22 Maart. — Reprise van „Er staat

geschreven" door de Soc. Dem. Toneelvereniging
„Op Hoop van zegen" in gebouw Monopole.

Dinsdag 22 Maart. — Jaarfeest Chr. Zangver.
„Immanucl" in „Ons Huis".

Vrijdag 25 Maart. — Jonge 'Hervormden. Spr.:

do hr. C. da Jong Sr. Leden en belangstellenden.

Nw. Consistoriekamer, 8 uur.

• Zaterdag 26 Maart. — Uitvoering Kinder* en
Operettekoor „Jong Zandvoort" in „Monopole".
Opvoering van de Sneeuwkoningin.

Zondag 27 Maart. — „Do Kribbcbijter" door
„Ons Toneel" in Monopole.

Maandag 28 Maart. — Ned. Bijb. Genootschap
Spr-: Dr. W. G. Harrestein. 8 uur. Ons Huis.

- Maandag 28 Maart. — Gcmecnteraadsvergade*
ring.

Woensdag 30 Maart. — Propaganda=vergadc*
ring van E.D.D. in Ons Huis om 8.15 uur. Spr.:

de hr H. v. Houten, 2o Kamerlid, en do'!!!-. P.

van Stam.

Zaterdag 2 April. — Uitvoering Zangvereniging
„De Stem des Volks" in Monopole. Medewerking
van diverse krachten.

Maandag 18 April. — Voor N.GR.V.smicro»
foon van 7.15

—

7.45 'Riek Bonset—Horst.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „Immanucl"
Concert. Ned. Herv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.AR.A.*cnscmble „Fan*
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvallingen
'dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen]

BBgE8B»HRE^l

WIJ VERKIEZEN

Crematie boven Begraven
EN Q 5 J????

Arbeiders Vereniging
voor Lijkverbranding

Wekelijkse- contributie of koopsom.

Secretariaat:Dr. Joh. Metzgerstr. 75a

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

In de afgelopen week werden door do diverse
Commissies vergaderingen belegd, waar zeer
vruchtbare besprekingen (hebben plaats gehad.
'Het is prettig te kunnen constateren, hoe alle

krachten gericht "worden op het gemeenschappen
lijk doel om Zandvoort onder de badplaatsen van
ons land de plaats te doen innemen, welke het
toekomt. Het lijdt geen twijfel, of een dergelijke
samenwerking zal succes moeten hebben.

Natuurlijk kunnen thans over de meeste plans
nen — en dat zijn er heel wat! — nog geen uit*

voerigc mededelingen worden verstrekt. 'Wel
kunnen wij thans reeds melden, dat zeer spoedig
een nieuwe, keurige folder in vier talen en in een
oplage van 10-000 exemplaren zal worden uitgc*

geven.
Deze folder zal een lijst bevatten van alle ho*

tels en pensions te Zandvoort, waarvan do ex*
ploitantcn als lid van de Vereniging voor Vreem*
delingenverkeer zijn ingeschreven. Deze folder
zal dus voor het hotel» en pensionhoudersbedrijf
van grote waarde zijn.

Gaarne geven wij alle hotel* en pensionhouders,
die nog niet als lid tot do Vereniging zijn toege*
treden, do raad zich onmiddellijk voor het lid*

maatschap aan te melden, opdat ook hun bedrijf

nog in de folder zal 'kunnen worden opgenomen.
Volgendo week hopen wij onze lezers nader te

kunnen inlichten over de verdere plannen van
„Vreemcdlingenverkeer".

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Dinsdagavond j.1. sprak in „Ons Huis" de heer

P. van der Mije voorzitter=commandant van de
Z.R.B, over liet voor ons Zandvoorters wel zeer
interessanto onderwerp: Schipbreuken en stran*
dingen aan Zandvoorts strand.

Hef openingswoord werd gesproken door den
lieer Jb. Termes, die daarna het woord gaf aan
den heer van der Mije, die met enige zeer harte*
lijko woorden afscheid nam namens alle leden
van den heer P. Koper, die naar Soerabaia zou
vertrekken.
Voor de Z.R.B., die de laatste maanden zeer

sterk in ledental is toegenomen, was het wederom
een buitengewoon geslaagde avond.

JEUGDCOMITE.
De op Donderdagavond j.1. gehouden propagan*

dafecstavond van de jeugdver. op prot. Christel,

grondslag, mag als zeer goed geslaagd beschouwd
worden.
De J.C.G-O-B., Driehoeksmcisjcs, Voortreksters,
Meisjesver. Aerdcnhout, Zandv. .Tongcnsclub,

Jonge Mannenver. en Jonge Herv. werkten aan
deze avond mee, terwijl de Chr. Zangv. „Imma*
nuël" de avond opluisterde met haar zang.

Ds. Tromp opende de avond en sprak z'n blijd*

schap uit over het feit, dat zoveel jongeren aan*
wezig waren. Het is goed elkaar en eikaars werk
beter te leren kennen. '

De revue welke opgevoerd word door leden
der verschillende verenigingen gaf een klein beeld
van alles wat er in de ver. leeft. Enige leden der

Jonge Herv. voerden een sprookjesgeschiedenis

op en de Drichoeksmcïsjes gaven een volksdans
ten beste.

Do heer Honk Koning declameerde op uitste*

kende wijze cnkclo schetsen.

Na nog een enkel woord van Ds. Tromp vooral
aan de jongeren, die niet bij do aanwezige ver*

enigingen aangesloten zijn, werd do avond met
het' zingen van do Avondzang besloten.

WERK GEGUND.
B. en \V. hebben de werken tot verbetering van

de Strandweg gegund aan den aannemer C. Keur
alhier voor do som van ƒ 2590 Het werk
word* thans zo spoedig mogelijk aangevangen-

H.H. ROKERS !!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarcnmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C..J. BAKKER

Niet alleen aan onze prijzen,
—

•

hebben wij ons s
VARKENSVLEES

SCHOUDERCARBONADE, p.p. .

.

50 et

RIBCARBONADE, per pond 55 et

CARBONADE HAAS, per pond .

.

<50 et

VARKENSLAPPEN, per pond .... 60 et

FRICANDEAU, per pond 65 et

DIK SPEK, per pond 45 et

i
OSSENLAPPEN, doorregen 50 et

OSSENLAPPEN, mager 55 et

OSSENLAPPEN, rib 60 et

ROSBIEF 65 et

doch ook aan onze kwaliteit
ucces te danken. —
LENDE of PUNT 70 et

'

BIEFSTUK 85 et

N.B. 'Wij verkopen uitsluitend Dik Niervet
FIJNE VL-EESWAREN

PEKELVLEES per ons . . 16 et
BOTERHAMWORST, per ons ... . 10 et

GEKOOKTE WORST, per ons .. 10 et

LEVERWORST 8 et'

BLOEDWORST, per ons 8 et

Alleen heden, Zaterdag geven wij V» pond
BOTERHAMWORST of Vs pond GEK.
WORST a 15 et, of Vs pd SMEERLEVER»
WORST- a 10 et, bij aankoop van 50 ,ccnt.

STEENSMA's MODELVLEESHOUWERIJ
SCHOOLSTRAAT No. 3 - TELEF. 403

DE GROTE KOUSEN VERKOOP
begint weer. De gelegenheid om extra voordelig en
voor een hele tijd Kousen en Sokken te kopen

Dameskousen, waszijde, fijn geweven, in
monderne tinten 36 et

Sterke filo d'écosso Dameskousen 35 et'

Bijzonder mooie natuurzijden kousen 68 et

Pracht kousen, zuiver zijde 79 et

Onzo bekendo Bcmberg kousen nu 98 et

Zijden Damessportkousen 49 et

Kinder file d'ecosse*kousen v.a..\ .. 14 et

Jongenssportkousen vanaf 26 et

DIT KOOPT II ALLEEN IN

Vergeet V vooral niei. enkele paren van
onze speciale aanbieding Herensokken me:
de te nemen!!
Pracht Herensokken van mooie kwaliteit

23 et'

Herensokken, file d'ccosse pracht dessins
36 et

Alle kleuren wollen Jaspé 'Herensokken
49 et

95 E WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat

De Rijwieltentoonstelling bij Jan Pool is Geopend
Komt U eens kijken en U zult verbaasd staan over de enorme
sortering Rijwielen. Elk gewenst model staat voor II klaar

MODEL POPULAIR met remnaaf .... ƒ 42-50 1 n . ^nrr.„ A .„ ,„ ,*,„„„ „„MODEL STANDAARD met remnaaf „ 48.00 \
°°k

. ?
?°rra<?lg

rt

ln Weer cn

MODEL LUXE met remnaaf „ 52.50 /
Wmdnurvoermg.

ZWARE TRANSPORT RIJWIELEN „ 55.00

MODEL LUXE met Trommelremmcn, geheel
verchroomd, ook -de velgen ƒ 57.50 en ƒ 67.50

Een juweeltje is mijn Sportfiets zowel in Heren- als Dames-
modellen geheel verchroomd, een sierlijk licht rijwiel f 57.50

Bovenstaande Rijwielen worden geleverd
op f 1».— p. week zonder vooruitbetaling

TANDEMS ƒ 125.00, betaling ƒ 2.50 per week.

Verder een groto sortering HEVEA cn SUMATRA BANDEN in prijzen van
ƒ 0.95—1-10—1.30—1.75—1,95—2.25 BINNENBANDEN 69 en 75 cent.

VOETPOMPEN met slang ƒ 0.85*1.10*1.40*1.69

Pedalen - Zadels - Kettingkasten - Jasbeschermers - Spat-
— borden tegen concurrerende prijzen.

STOFZUIGERS — HAARDEN — BAKFIETSEN en MOTOREN.
Ie Klas RE'PARATIEJNRICHTING. Vraagt eens prijs voor het opknappen
Vakkundig en vlug. van uw rijwiel.

De beste Rijwielen in de grootste voorraad vindt U bij

Rijwielhandel - Haltestraat 58 Tandems te huur

PLAKMEEL CADEAU
Behangselpapiermagazijn FIRMA A. VAN REES, Bilderdijkstraat 73 en 75, A'dam

bericht bij dezen,, dat haar behangsels vanaf heden tegen dezelfde

billijke prijzen (vanaf 12 et per rol)
verkrijgbaar zijn bij :

L BRONKHORST ~ v. Speijkstraat 1

Bij iedere kamer een pak PRIMA MEEL GRATIS
KEUZE UIT 1500 DESSINS

onderDesgewenst kunnen de kamers
worden.

garantie billijk en vakkundig behangen
Staalboeken gratis op zicht

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver<
richten door een goed vakman!

Gevels ƒ 15._ Keukens ƒ 8.—
Ie klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

„DE SCHAKEL"
De toneelvereniging „De Schakel" gaf Zondags*

avond j.1. in Monopolo een opvoering van het
bekende stuk van Henri 'van Wermeskerkcn „Tros
pcnadel".
Dit stuk heeft ons van begin tot einde kunnen,

hoeien, alhoewel er in 2 enige „langdradigheid"
niet ontkend mag worden. Over 't algemeen kan
gezegd worden, dat „Tropenadel" behoort tot die
categorie van stukken, die vatbaar zijn voor een.
tikje „aandikking" cn juist dit hebben we gemist.
Nemen wo bijvoorbeeld do scheldpartij in 2 t'uss

sen Van Vliet (den heer A. J. Dinnewet) en Mr.
Sweet, den pseudo»Engelsman (den (heer Max Vre=
denburgh). Hierbij 'had do heer Dinnewet een
prachtgelegenheid gehad zijn woede volkomen uit

to spelen, maar hij deed dit ondanks een Vare
vloed van heftige scheldwoorden niet Hij
bleef veel to vlak en op ons zouden deze woors
den niet de minste uitwerking gehad hebben. We
misten hier de expressie, dio de heer Dinnewet
in andere stukken bewezen heeft toch wel te bes
zitten! Overigens was zijn spel verdienstelijk.

Do heer Max Vredenburgh' konden wc vooral
waarderen in de scènes met Juffrouw van der
Kooy (mevr. Dinnewet). Zijn spel heeft immer
iets aparts en munt uit door goede rolkennis
(wat' in deze voorstelling niet bij alle med'ewers
kenden op te merken viel. .). De heer Rouffaer als

Georgo van Vliet kan terugzien op een uitmuns
tende speelavond. In deze rol had hij echt' een
kolfje naar zijn hand en dus heeft hij er alles uit»

gehaald wat er in zat. Een voortreffelijke kracht
van da Schakel!
Do heer O .1. Bruinzeel als „Rudolf Verkerk"

gaf een prachtige typering van deze figuur en viel

bijzonder op door zijn gevoelig spel. Ongetwijfeld
belooft hij veel voor de „Schakelplanken", want'
zoals wo hem dezo avond zagen, hebben we riem
nog nimmer gezien! Ook zijn dictie was uitste»

kend.
Mevr. A. Kraaijenoord als' „Marie, vrouw van

Van Vliet" heeft van deze rol iets moois ges

maakt. Haar spel neemt o.i. in gehalte nog steeds

toe. Zij weet haar type immer precies te benade»
ren en daarom hopen wij haar nog vele malen
op te zien treden.

Mej. July de Jong maakte van de rol van
„Emmy" iets goeds, alleen kan zijn in de „huils

scènes" nog wel iets meer expressief zijn. Overi»

gens heeft zij deze figuur aantrekkelijk weergeges

ven.
In de bijrollen waren zeer goed mevr. 'Hildering

als de nieuwsgierige buurvrouw en mej. Ada Aks
kers als „Ali, een Indische huisjongen". • ,

Opzettelijk hebben wo tot het laatst bewaard
het bijzonder fraaie spel van mevr. Dinnewet als

„Juffrouw van der Kooy" een Amsterdamse jufs

frouw, die naar Indië is overgewipt mevr.

Dinnewet heeft ongetwijfeld de gave om de glans»

rollen van wijlen mevr. Esther de Boer—van Rijk,

weer in volle glorie voor ons op het toneel te

brengen. Alles krijgt bij baar iets van die kleur

en glans, dio de ontslapen grote actrice daaraan

kon" geven. Het toneel wordt geheel door zo'n.

figuur beheerst. Was het daarom 'n wonder,, dat

mevr. Dinnewet bij 'haar opkomst reeds een „open
doekje" kreeg. Zij heeft ook deze avond het spel

weer tot grote hoogte weten op te voeren

en een groot deel van het succes is aan haar te

danken!
Aan het einde der voorstelling heeft het pus

•bliek door een daverend applaus getoond ten

zeerste genoten to hebben van deze opvoering.

De heer Hildering sprak de werkende kring, alss

medo den regisseur, den heer K. Visser, toe en
bood mevr. Dinnewet een bouquet aan.

Een geanimeerd „Schakelsbal" besloot deze

avond. S.

JONfG 'HOLLAND SNAKT NAAR WERK.
Jongens, die deel willen nemen aan 't komende

werkkamp ,; Gooiland" te Bussum, kunnen zich'

opgeven bij den heer Sabelis, Regentesseweg.
De opgave moet nog deze week geschieden doch

is voor degenen, die zich al eerder opgaven cn
dus nog op de lijst staan, niet nodig.

NET^MEÏSJE
GEVRAAGD; leeftijd ong. IS jaar, voor dag of
dag en nacht. P. Paap, Haltestraat 61.

VERBAZEND! DAT

EN BR
van J

LLEMVANDERWERFF I

ww tLK 1%,

SPECIALE AANBIEDING
Extra zware werkkous .... 29 Ct
Prima zijden Dameskousen zo lang de voorraad

strekt ........ 39 Ct
Zeer dunne zijden kous . . . 49 C%
Prima matzijden kous .... 69 Ct
Extra filo met zijden kous ... 98 Ct
Onze reclame:

Zeer mooie natuurzijden kous . . 98 Ct

Al onze kousen zijn in moderne kleuren voorradig.

In kindersportkousjes de nicuwse soorten!

Herensokken extra voordelig.

ZIET ONZE ETALAGES

KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32-34

HHnHBHBIBBHBB«MBBBB8HHHBBBI8Bf5B§3BffiEnEBSI3aia?8BfiSaB!HBJB

DE GROTE GE
IN

„HUIZE HO
KERKSTRAAT 8

BERDAG
LAND"

TELEF. 72

e

A.S. ZATERDAG
DE ORIGINELE GEMBERBOLUS .... 10 ct

GEMBERFLAPPEN 10 ct

GEMBER CAR'REES 8 et

' GEMBER KOEKJES, V» pond 45 ct

s

a

ÏHET HUIS VAN KWALITEIT!!!!!
IBBEB SBBBHaBBflBHflBflBHHBBflB

Soc* Dem* Toneelvereniging!
„Op Hoop van Zegen" •

REPRISE op Dinsdag 22 Maart 1938
in gebouw „Monopole" van het antisoorlogsstuk:

„ER STAAT GESCHREVEN
in 4 bedrijven door Jaap van der Poll

M
i i i i

POPULAIRE PRIJZEN f 0.25 (bel. inbegr.)

WERKLOZEN f 0.12 (belasting inbegrepen)

Kaarten verkrijgbaar bij de, volgende adressen:

KOSTERSTRAAT 11;

OOSTERPARKSTRAAT 37;

• GROTE KROCHT 35

en gebou\V SPOORSTRAAT 51 (alleen werklo*
zenkaarten)

BURG BEECKMANPLEIN 15 (ook werklozen*
kaarten)



Fa* v. HENSEN
COUPEUR
Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten.

Ook bij inlevering spaars en voor:
schotzegels!!!!

Oppersen, Repareren en modernis
seren op eigen atelier.

Inkoop van goud
S: DE WID, Bloemen»
•winkel, Haltestraat 42.

TE KOOP:
KOPEKEN ETALAGE

met glasplaten

WiINKELKAST
met 6 laden.

HOUTEN WINKEL*
DOZEN voor elk doel
geschikt.

SPIEGEL met' crtagülre.

Alph. Sprengers
Grote Krocht 8.

BIEDT ZICH AAN
FLINKE HULP in

de Huishouding
voor halve dagen.

Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.

Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD

:

NET MEISJE
als h.i.d.h. voor dag of

d.,'en n., liefst direct.

Adres te vernemen aan
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
AUTO- REIS-
GEZELSCHAP

Zandvoort—Amsterdam.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 3802

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

lö jaar voor halve da=
gen, indien bij kinderen
'hele dagen.

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 3801.

Ter -overname aangeb.:

Handnaaimachine
in prima staat, ƒ 37-50.

Adres te vernemen bur.
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij.

GEVRAAGD

:

NET MEISJE
leeftijd plm. 16 jaar van
9-J-l a 2 uur.

Aanmelden: Zaterdag»
avond na 7 u. De Haan,
Zeestraat 53.

Openbare Verkoping

van Hotel-Café-Res-
taurant „WELGE-
LEGEN" ca.
Kerkplein 5:6 Zandvoort

Notaris H.M. van Weel
te Bloemendaal, zal op
Woensdag 23 Maart '38

nam. 2 uur, in de bene»
denzaal van natemelden
Café „Welgelegen" a.h.

Kerkplein 5 te Zand»
voort publiek verkopen :

het op zeer gunstige
stand gelegen, meer dan
20 j. in expl. zijnde:

Hotel Café Restaurant
„Welgelegen", m. aangr.
Woonhuis, en erven, te

Zandvoort a. h. Kerks
plein 5 en 6, totaal groot
4.35 aren; to veilen in 2
perc. en gecombineerd.
In eigen gebruik. Grondl
ƒ 138.55. Straatl. ƒ 80.88

Perc. Kerkpl. 5 bevat:
gr. restauratiezaal, ont»
bijtz., gr. keuken, bij»

keuken, 17 kamers, vaste
wast-, badk., emballage»
en bierkelders.

Perc. Kerkpl. 6 bevat:
rest.»zaaltje, veranda,
kantoor, kabinet, 2 ka»
mers en suite, 2 kl. ka»
mers en zolder.

Alles voorz. van gas en
el. 1.- en waterl.

Bierpomp en inventaris
zijn niet onder de ver»
koop begrepen.

Aanv.,bij betaling: uiter»
lijk 4 Mei 1938. Lasten
vanaf 4 Mei 1938, ook
achterst, lasten.

Bez. dagelijks 2»4 u.nam
Inl. verstr. gen. Notaris
Van Weel, kant. Over»
veen, Bloemend.\veg 198
telefoon 23716.

Kantoorjuffrouw
voor direct gevraagd.

Accuraat -werken vereist.

Br. Handelsonderneming
„Marbo", Zandv.laan 11

GEVRAAGD
Werkvrouw of
Werkmeisje

Pension Royal.
Boul. de Favauge 46.

B o a ch
KERKSTRA
HEEFT ZN

AT 27
ZAAK

weder heropend

WONINGBUREAU
„K E N Iti E KI É R LAND»

•HOGEWeG 62 " (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

•CHR. ZANGVERENIGING IMMANUEL
Directeur: Jac. Zwaan

Ere»voorz.: Ds. D. Tromp.

42e JAARFEEST
op DINSDAG 22 MAART 1938

8 uur in „Ons Huis.

ZANG — TONEEL1 _ MUZIEK
Medewerking v.d. Toneelclub „Ons Toneel"

iHum.»Conférencier"J. W. v. TONGEREN.
Entree 25ct, belasting inbegrepen.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

Een familie bestaande
uit een groot gezin
'Zag er tegen op in Zandvoort te gaan wonen.

'Ze 'hoorden de belastingen waren lang niet min,

'En toch zijn zo gekomen.

Ze gingen met angst en beven,

•.Maar hoorden dat WOLBEEK hier was,

En zijn daarom niet in Arnhem gebleven.

Swaluëstraat 3 - Telef . 449

Joe

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

4 DAGEN! Vanaf Zaterdag 19 tot en met Dinss
dag 22 Maart, aanvang 8 uur, wederopvoering van
een groot Schlagerprogramma! — Warner Bros
presenteert de superfilm naar het beroemde hel»

denwerk van Lord Tennysson

DE CHARGE VAN DE
LICHTE BRIGADE

met Errol Flynn (bekend als Captain Blood) en
Olivia de Havilland.-— 'Het grootste heldenepos,
dat ooit op het witte doek werd vertoond.
Mooier, sterker, spannender dan Bengaalse Lan»
ciers en Onder twee Vlaggen. — Een militaire

tragcdio uit Engelands historio werd het onder»
werp voor dit machtig en groots filmwerk.
Theater Tuschinski vertoonde deze grootse

film 3 achtereenvolgende weken met ovcrweldi»
gend succes.

'Als 2e 'hoofdfilm de meest komische film ooit

vervaardigd:

Brown in de Zesdaagse
Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet van de lucht zijn. Joe Brown de onbetaal»
baro filmkomiek is in dezo film onovertrefbaar.
Wilt U lachen? Neen brullen, gieren, ga dan deze
film zien! Toegang boven 18 jaar. Eritrce:

iParket 40, Parterre 60, StalIcs»Balcon 80, Loge
100 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILI E-MATINEE!
met opvoering van het grote lachkanon:

Joe Brown in de Zesdaagse
De meest komische film van het jaar.

Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 24 MAART, 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
Reprise van het grote meesterwerk:

De man met de wassen beelden
Van deze machtige en sensationele film welke
ooit vervaardigd, is een nieuwe copie gemaakt.
De Man met de Wassen Beelden is een opwin»
dend filmwerk, grandioos opgezet, uiterst boeiend
en met een paar prachtige rollen van Lionel At;
will en Glenda Farrell.

Toegang boven de 18 jaar. — Entree 30 en 55 et,

alles inbegrepen.

GRATIS RADIO-MUZIEK
HENK SCHUILENBURG, De Goedkope Amster-
dammer ' Grote Krocht 5-7 « Telefoon 474
plaatst gedurende 14 dagen geheel gratis een radio toestel bij u
thuis. —. Dat durven wij to doen, omdat wij weten dat de be»
roemde MENDE TOESTELLEN 'n groto bedrijfszekerheid , heb»
ben, hoge technische prestaties en een klank welke ongelooflijk
dicht bij de originele muziekbron staat.

Wiwuek
Kmners

Levering ook op gemakkelijke condities ! ! ! !

•••««•»«••«•o****»•••«©«©o«©e©©e«>»©©9©«ffl3©©a«>«»*

Geeft Uw huis een vriendelijk
aanzicht met een nieuw Gordijn
Geweldige keuze in alle VITRAGES, p.el v.a. 8 et

MARQUISETTE, per el 12 et

MARQUISETTE met volant 19 et

FIJNE VOILE GORDIJNEN, per el . . 24 et

GEBLOEMDE VOILE GORDIJNEN, .. 19 et

Een uitgelezen collectio KANTEN, FRANJE en
KLEEDJES.

KANTEN KLEEDJES in honderden variaties,

rond, ovaal, vierkant.

GEBLOEMDE KLEEDJES 29 et

GROTE' THEEKLEDEN, zware kwaliteit in
prachtige dessins ƒ 1.98.

THEEDOEKEN, gelust en gezoomd vanaf 17 et

en verder in alle kwaliteiten.

Vraagt offerte en inzage van onze grote sortering

LAKENS en SLOPEN. SPECIALE PRIJZEN
HANDWEEFSTOFFEN en CRETONNES,

vanaf 29 et

Bedrijfskleding
Babygoederen

Herenmcdeartikeien enz.

In Kousen en Tricotages de meest
volledige sortering

EENDRAOHTZEGELS
worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen f 1.— aan goederen terug

EN BETER EN VOORDELIGER

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Eens klant . blijft klant

Wij hebben geen SUCCES RIJWIEL
maar wel een fiets met originele Torpedonaaf, _ _ _
fceffingJcasf, jasbeschermer, elec. achterlicht, enz.

"f" ^£ £fr
voor
En dan nog 5 jaar garantie!

ONS RECLAME RIJWIEL
een rijwiel met originele remnaaf, kettingkast, _ g^ g..

jasbeschermer, elec. rijwiellamp, achterlicht enz. "f" ^jjj JJ
voor slechts

Bij ons rijwielen vanaf ƒ 19.

—

Er is maar een GOEDKOPE AMSTERDAMMER

HENIC SCHUELESHBy
GROTE KROCHT 5—7 — TELEFOON 474

Eerste klas REPARATIE»INRICHTING.

.50

.50

Ü6

Haast ÖS Haast U!
De voorraad blikken Soep-
groenten is nog maar klein

Voor slechts 20 et 1 blik GROENTEN-
SOEP van Hero, kant en klaar.

3 ponds blik SNIJ» en SPERCIEBONEN 28 et

3"ponds blik DOPERWTEN, prima . . . . 28 et

ZOUTE SNIJBONEN, in 10 min. gaar, p.p. 10 et

1 pot HARING, prima, 8 stuks 25 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.

IE, KONING m
Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

Z..V.T.
18 TELEFOON 18

Geen fooien!

Het eerste
Taxibedrijf in

Nederland
der

Stroomlij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Huis- Letter-
se h i I d e r en
G lazenmaker

Handel in Glas-
en Verfwaren

M^ Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkaik

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening,

DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

Aankondiging van een belangrijke Veiling

die gehouden zal worden 27 Maart a.s. 'Heeft U
nog goederen, die u wilt laten veilen, gelieve dat
dan op te geven, opdat -we er vroegtijdig reclame
voor kunnen maken.

Belast zich ook met veilen van compl. inboedels.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telefoon 464

EIND MAART WORDT

,. Sprengers
Schoenenmagazijn

VERPLAATST
naar

Grote Krocht 13

Voor goed en qoedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr* 14
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dan eerst

even naarTERVOORRAAD OP
ursen's Aardappelhandel

Heden in voorraad alle soorten PLANT-AARDAPPELEN van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuite

regeling van het kindertal
Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's'Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van HOEK en TUYT te VGravenhage of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stres

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 's*Gravenhagc, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Hiermede bericht het bestuur, dat de suppor»

ters en donatcurs(trices), die meegaan naar 't

concours zich kunnen melden bij den penning»
meester G. van Duin, De Costaplein 13 of bij an*
dere bestuursleden tot 12 Mei a.s. Dit in verband
met het bespreken van plaatsen in de bussen.

Nadere mededeling hieromtrent volgen nog-

A. J. C.
De A.J.C. afd. Zandvoort houdt op Donderdag

24 Maart a.s. een Bonte Avond in „Ons Huis",
ter gelegenheid van het 20=jarig bestaan van de
Arbeiders Jeugd Centrale.

(Het programma, zal bestaan uit; Volksdansen,
declamatie, lekenspel en lichtbeelden over het
A.J.C.swerk. Kaarten verkrijgbaar bij alle leden
van de A.J.C.

42c JAARFEEST „IMMANUEL"
Wij willen U er nog even aan herinneren, dat

Dinsdag 22 Maart de Chr. Zangvereniging „Im«
xnanuël" op grootse wijze haar 42e Jaarfeest in

„Ons Huis" zal vieren.

Met de kaartenverkoop is reed» begonnen en
wij raden U aan u spoedig van een toegangsbe=
wijs te voorzien, want de belangstelling is grooC
Voor de verloting, waarvan dezelfde avond de"

trekking zal plaats hebben, kunt zich U ook nu
reeds van lootjes voorzien.

H. H. Huiseigenaren
Uw adres voor billijk en vakkundig timmer*,
schilders, behang* en witwerk.

J. W. Ruppreclït, Dr. Metzgerstr. 60

MIEP.VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 * Plan Noord

VROUWENVERENIGING O.H.
De vrouwenvereniging van „Onderling Hulpbe*

toon' vergaderde de afgelopen week in Ons Huis._

IHet openingswoord werd gesproken door mevr.
Paap—de Wid, voorzitster der -vereniging.

Het jaarverslag van de secretaresse vermeldde
een ledental van 1188. In 1937 traden 80 nieuwe
leden toea
Een woord van dank werd hierin gebracht aan

derf eresvoorzitter, den heer F. Zwaan, voor zijn

goede en zakelijke adviezen en aan mej. Dirkje
Koning, de bode, voor haar moeilijk en omvang»
rijk werk.
De staat van ontvangsten en uitgaven sloot per

31 Dec. 1937 met een saldo van ƒ 79,14. De staat

van baten en lasten gaf een nadelig saldo aan
van ƒ 1663,05.

Bi] de bestuursverkiezing werden mevr. Paap

—

de Wid, mevr. Koper—Keur en mevr. Xoos

—

Weber met zo goed als algemene stemmen her»

kozen.
Ten aanzien van do nogal hoge cijfers op de

jaarrekening betreffende hulp m de huishouding
en hulp bij de "was werd besloten resp. tot bepers
king en afschaffing over te gaan.

JONG ZANDVOORT.
„Jong Zandvoort" geeft Zaterdag 26 Maart '38

een uitvoering in Monopole, des avonds 8 uur. Er
wordt opgevoerd „Sneeuwkoningin" in 6 bedr..

Tevens is er een verloting ter dekking van de
vele onkosten, die aan zo'n uitvoering zijn ver»
bonden.
De loten zijn reeds verkrijgbaar bij de kinde*

ren, die er mede lopen. De hoofdprijs bestaat uit

een zeer mooi eetservies, dat te bezichtigen is bij

Bruinzeel (Jupiter) in de iHaltestraat, tegenover
het Raadhuis.

REPRISE.
De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"

geeft op Dinsdag 22 Maart in gebouw Monopole
een reprise van het anti«oorlogsstuk „Er staat

geschreven" in vier bedrijven door Jaap van der
Poll.

Werkloj-en hebben toegang voor een zeer laag
gestelde prijs.Zij kunnen toegangsbewijzen vers

krijgen in gebouw Spoorstraat 51. Voor anderen
zijn entréebiljetten verkrijgbaar bij de volgende
adressen: Burg. Beeckmanplein 15; Kosterstr. 11

en Oosterparkstraat 37.

DE LANG VERWACHTE
GROOTSTE RECLAME

voor iedere huisvrouw in Zandvoort !

!

Wij geven aan lederen koper

1 pd Reuzel voor slechts 30 et

H of 1 pd Leverworst voor 25 et

|H En dan nog bij aankoop van
HM minstens 50 et vlees:

|| één pond dik ossenvet a 40 et

I Grote afslag 1 DIK VET SPEK 45 et per pond - 5 pond f 2,—

HH Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan!!

m Zij komt SLECHTS EENMAAL en geldt

H) ALLEEN DEZE ZATERDAG 19 MAART

jjj Daar kan niemand tegen op, dus in drommen naar

IDE CONCURRENT
HALTESTRAAT 5 TELEFOON 494
die boven HOGE KWALITEIT en LAGE PRIJS nog iets EXTRA'S geeft ! !

^'««HiWllllllHlIIIIIIUIIIilllUUnillllU!

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst.per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhanvworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS per pond 29 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVAJUJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot .. 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD -. BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, i Tel. 464

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Ts Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huumnnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak. ^
Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

J
DE LENTE NADERT I

| SCHOONMAAKTIJD 1 1 1

JAC. TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

D^P* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

„KUNST NA ARBEID".
De gem. zangvereniging „Kunst na Arbeid" zal

op Zaterdag 26 Maart a.s. in „Ons Huis" een
grote feestavond houden voor leden en genodig»
den. Op het programma staan o.a. toneelstukjes,
muziek, declamatie en spelletjes.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 11 tot en met 17 Maart 1938.

Geboren: Oornelia Hendrika, dochter van C-
Koning en W. Bol, Heemskerkstraat 7a.

Ondertrouwd: J. Hoogenraad en P. Molenaar,
Koningstraat 3.

Gehuwd: Th. de MuynGk en G. H. Lascaris,
Rozenobelstraat 8.

Overleden: M. W. Kromhout, echtgen. van J.

C. H. Marselje, oud 64 jaren; E. Koper, oud 64
jaren.

Gevestigde personen:
Chr. W. Veering, v. Haarlem, Kostverlorenstr.106
H. A. A. van Haaf, v. A'dam, Bid. de Fav. 29.

T. van Breda, v. A'dam, Helmersstraat 25.

M. Chr. J. Heerooms, v. Bl'daal, Zandv.laan 227.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
•> Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Geldig voor alle tarieven

.

vanaf ƒ 75

—

Standaard tarief ƒ 105.

—

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuttrwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

« GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .. 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et

Verse Kaas verkrijgbaar.

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 313

GEKLEURDE TAFELMATJES .. 10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

HARDHOUTEN BROODPLANKEN 25ct
FLINKE BROODTROMMEL 89 et

PRIMA ENG. ZEEMLEER 38*98*165*225 c
ALLUMINIUM FLUITKETELS . . 59 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

GROTE WASMAND 375 et

STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

10 THEELICHTEN 10 et

4 PANSPONSEN 10 et

12 KASTRANDEN .-. 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et

COCOS RAGEBOL 28 et

STERKE BEZEMS 25—35—55 et

COCOSBOENDERS 5—10 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAFELDOEKJES 10 et
MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et
STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et

STERKE MATTENKLOPPER 25*35*48 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

STERKE KEUKENMATTEN .... 124 et

DUBBELE MATTEN 198 et

ASFALTPAPIER p. meter 15 c
per rol f 1.95

VERGEET DEZE PRIJZEN NIET!!!

|Fa. Th. Pasveer}
| Haltestraat 27, Telef. 31 1

1

i

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D, Tromp.

Gereformeerde Kerk ia Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 20 Maart 10 en 5 uur: Ds. P. r.d. Vloed

Gereformeerde Kerk
JulianawcQ hoek Emmaweg.

Zondag 20 Maart 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning
4e Lijdenszondag, cat. Zondag 17. Radiouitz-

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15

Zondag 20 Maart 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalma
Zondagsschool 12—1 uur.

Ned* Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 19 Maart. Einde Sabbath 6.53 uur.
Vrijdag 25, Maart,, Aanv. v.d. Sabbath 6 uur.
Zaterdag'26 Maart'Einde v.d. Sabbath 7.05'uur.

Ochtendgebed op Sabbath to 8Va uur.
Leeroefening te kwart voor een.

Middagdienst te één uur. '
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ZAMDYDORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ' f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Wie „vrij" zegt, zegt ook „democratie".

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Democratisch of fascistisch?
Wat zijt gij?

Men zegt, dat het fascistisch succes bij de ver»
kiezingen in 1935 ,de badplaats Zandvoort geen
goed gedaan heeft. Men zegt ook, dat de aan»
«aerkclijko daling van het fascistische stemmen»
cijfer in 1937 to Zandvoort onze badplaats "wèl

goed gedaan heeft.

Hoo het zij, Zandvoort moet zich tonen zoals
Het is, en niet terwille van wat meer gewin zich
minder fascistisch voordoen dan het is. Dat zou
huichelachtig zijn en zich later toch weer wreken.
Dit stel ik zéér nadrukkelijk voorop.
Nu doet zich het feit voor — of dat meer of

minder toevallig is, laat ik in het midden —, dat
Zandvoort vóórdat het seizoen begint nogmaals
de gelegenheid krijgt om te tonen, wat het in
overgrote meerderheid is, democratisch of fascis»

tisch, en eventueel of het fascisme hier nog veel
of slechts weinig te betekenen heeft, en ook of
da democratie hier een werkelijk levende kracht
is.

• Die gelegenheid komt er ditmaal niet door de
een of andere verkiezing, maar door twee rerga»
deringen. Woensdag 30 Maart houdt n.1. de Be»
"weging van 'Eenheid door Democratie een open»
ftare vergadering en een week later Dinsdag
3 April de N.S.B.
Als het goed zou zijn, moest dus die vergade»

ling van E.d.D. overweldigend veel belangstelling
trekken, terwijl die van de N.S.B, door gebrek
aan belangstelling een waar fiasco moest worden.
Zal het zo gaan? Of zou het net andersom uit»

komen? Ik weet het niet en durf ook niets voor»_
spellen, omdat er — behalve de zeer grote voor»
iprong die een sterk gedisciplineerde en politieke
partij als de N.S.B, in deze uiteraard heeft boven
•en meer ideële beweging als E-d.D. — nog twee
onberekenbare factoren in het spel zijn, t.w.: het
enthousiasme der N.S.B.»ers en de laksheid van

•"; vele Democraten. Deze beide factoren kunnen
-' — samen met -de -verschillende aard der "beide
vergaderingen — bewerken, dat ondanks het feit

«Ier klinkende democratische verkiezingsoverwin»
ning in 1937 de vergadering van E.d.D. een mis»
lukking en die van de N.S.B, een groot succes
wordt. En dat mag op dit ogenblik nu juist niet
geschieden. Want al zegt men daarna dan ook
nóg zo nadrukkelijk, dat dat maar schijn is, dat
in werkelijkheid Zandvoort toch wèl democratisch
Is, die schijn wordt buiten Zandvoort voor werke»
lijkheid genomen, wat dan— alle activiteit -van
Bestuur, Directeur en Commissies der V.V.V. ten
spijt —. deze zomer wel weer zeer goed te mer»
ken zal zijn- Wel zullen er dan misschien door
reclame bij onze Oosterburen wat meer Duitsers
naar Zandvoort „mogen" afzakken, maar of ze
•ok wat meer marken mee „mogen" brengen dan
verleden jaar is nog een vraag.

Maar hoe dan ook, schijn of werkelijkheid, deze
twee vergaderingen zullen naar buiten een beeld
geven van de geest, die er in Zandvoort tot uiting
komt. Dat bedenke iedere inwoner van Zand»
voort, die iets voelt voor de plaats zijner iilwo»

«ing. En dat mogen in de eerste plaats bedenken
da democratische Zandvoorters, die last hebben
van bovengenoemde laksheid. 'Hun zou ik willen
toeroepen: Werpt tenminste voor deze ene keer
«He laksheid eens van U af en gaat in groten ge»

tale naar de vergadering van E.d.D. om nogmaals
to bewijzen, dat Zandvoort werkelijk in grote,

overgrote meerderheid democratisch is!

Alleen reeds door Uw aanwezigheid draagt ge
iets bij tot het verwerven voor onze badplaats
van de erenaam democratisch Zandvoort. Daar»
voor behoeft ge nog geen lid te zijn van E.d.D.,

daarvoor behoeft ge 'het ook niet in alle opzich»
ten eens toewezen met die Beweging, daarvoor
Behoeft ge alleen maar de "democratie te verkie»
zen boven het fascisme en de plicht te voelen als

«odanig te worden meegeteld in de plaats Uwer
"inwoning. Want geteld zal er worden, in Neder»
land evengoed als in Oostenrijk en in Tsjecho»
Slowakije. En zodra het getal der fascisten maar
even als voorwendsel kan dienen, is ook hier de
inmenging van zekere heilbrengende mogendheid
een feit en zijn onze zelfstandigheid en onze vrij»

heid naar de maan, dat 'heeft de geschiedenis der
laatste weken nu wel overduidelijk geleerd. Geeft
U dus ernstig rekenschap van de situatie en van
Uw eigen standpunt en geeft daar dan blijk van
door aanwezig te zijn op de eerste — of als ge
persé de ondergang van ons land wilt helpen be»
werken — op de tweede vergadering.
Als alle democraten van Zandvoort Woensdag»

avond 30 Mrt present zijn. en alle fascisten (ook;
alléén van Zandvoortl) Dinsdagavond 5 April, dan_
is Zandvoorta naam gered, daarvan ben ik stellig'

overtuigd. En daarom juist was het me een be»
hoefte, de democraten aan te sporen de erest der
situatie te willen beseffen en er naar te hande»
len. Do N.S.B.sèrs aansporen om Dinsdagavond
S April present te zijn kan ik gevoegelijk achter»

wege laten, omdat daarvoor zo nodig wel gezorgd
zal worden in het andere plaatselijke blad, getui»

go do verkiezingsperiode van '37.

Maar behalvo dat do Democraten Woensdag
30 Maart komen en de NSB«ers Dinsdag 5 April,

moest ook nog vaststaan, dat er Woensdag alléén

Demoeraten en Dinsdag alléén N.S.B.*ers komen-
Want anders wordt, het beeld toch nog weer heel

onzuiver. Er moeten niet minder maar vooral ook
niet meer hoofden bij elk der twee groepen geteld

worden dan er werkelijk bij horen. En daarom
dringen we er bij de democraten van Zandvoort
heel ernstig op aan: Blijft weg van die N.S.B.»
vergadering, zorgt dat ge door toe te geven aan
Uw nieuwsgierigheid niet meegeteld wordt bij de
groep, waar go niet bij hoort, omdat ge niet zijt

voor geweld en dictatuur maar voor humaniteit
en democratie.
Democraten van Zandvoort, maakt U dus

Woensdagavond 30 Maart vrij van elke andere

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt U ons
neutraal blad

Zie formulier op pag. 4.

bezigheid en gaat naar de vergadering der demo»
craten!
De grote «aal van Ons (Huis moet te klein, veel

te klein blijken te zijn, dan pas kan iedere demo»
craat in Zandvoort tevreden zijn. Zorgt, dat ook
gij de voldoening smaakt daartoe te hebben mee»
gewerkt!
Nu is het nog tijd om met vredige wapenen te

strijden voor ons aller vrijheid en zelfstandigheid.

Maar als die vredige strijd door laksheid verloren
moet worden, dan is er met oor/ogswapenen zé»

ker niets meer te redden.
Dat Zandvoort als deeltje van het nog zelf»

standige en vrije Nederland vanaf heden zijn taak
moge verstaan en tot uiting brengen op een wijze,

dio in overeenstemming is met de ernst van het
huidige tijdsgewricht!
Democraten van Zandvoort, op Uw post dus

Woensdagavond!
DIXI.

Wapenzegening een erkend feit-

Voorzover de lezers de polemiek tussen den
heer J. C. Crabbendam en mij over wapenzege»
ning in de Decembernummers van dit blad heb»
ben gevolgd, zullen zij zich herinneren, dat de
heer Cr. het niet kon brengen tot een openlijke
erkenning van ongelijk ondanks de zeer overtui»

gende bewijzen door mij aangevoerd. Integendeel,
hij bleef beslist ontkennen en ontzegde mij zelfs

hst recht om over de kwestie te oordelen, zolang
ik geen kennis had genomen van de 42 pagina's
tellende weerlegging in zeker Oostenrijks tijd»

schrift. Daarmee .retireerde de heer Cr. en ik

hoorde, er. nimmer^ meer iets. over. Ja_ toch, van
bevriende' aijde hoorde ik, dat de hr Cr. had mee»
gedeeld 'bezig te zijn aan het vertalen en over»
tikken van die 42 pag., welke hij dan ergens — ik

meen in de Openbare Leeszaal — ter lezing wil»

de leggen.

Nu hoop ik maar, dat de heer Cr. daaraan nog
niet veel tijd en papier heeft besteed, -want al

dat werk moet thans ook zelfs in zijn ogen totaal

overbodig of liever zinloos geworden zijn.

Waarom?. Omdat we nu van zeer jonge datum
een bewijs en een bevestiging hebben ui f ons
eigen kleine landje en door roomskatholieken.
Do desbetreffende gegevens ontleen ik aan het
blad „Kerk en Vrede" van 20 Maart 1938.

Kort geleden dan is te Vlissingen een Poolse
duikboot te water gelaten, waarbij twee pastoors
to zamen de plechtigheid der inzegening verricht»

ten. Dit feit is door de dagbladen reeds algemeen
bekend en zal door den hr. Cr. dan ook wel niet

meer tegengesproken worden.
Een r.k. metaalbewerker, die de plechtigheid

had bijgewoond, greep naar aanleiding daarvan
naar de pen en zond een artikel aan „Herstel",
het orgaan van de r.k. vakbeweging.
Een kleine aanhaling slechts uit dat artikel van

een geloofsgenoot des heren Cr.:

„Toen ik hedenmiddag aanwezig was bij de
tewaterlating, waren daar ook aanwezig een
Pools pastoor, do Zeereerw. heer Hoffman,
dio reeds lang belast is met de zielzorg

van do Poolse mijnwerkers in Limburg, de
pastoor van de parochie, de Zeereerw. heer
Timp, die assisteerde bij de plechtigheid,

voorts een aantal Poolse autoriteiten en ver»

der verschillende marine»autoriteiten en ande'
ren, en waarachtig zag ik even voor de laatste

beletselen werden weggenomen den Zeereerw.
heer Hoffman in vol ornaat zegenend de boot
met wijwater besprenkelen"

•Hij vraagt dan „een duidelijke uiteenzetting
over deze mij onbegrijpelijk voorkomende zege»

ning.'

Welnu, hij krijgt een uiteenzetting, een lange
van wel drie kolommen. Of hem, die in zijn ar»

tikel de duikboot een „sluipmoordenaar" noemt,
„dio zelfs in een verdedigingsoorlog geen andere
benaming verdient", die uiteenzetting zal bevre»
digen, wagen we te betwijfelen.
Volgens „Kerk en Vrede" toch komt dat ant»

woord hierop neer, dat het doel der r.k. kerk is:

de mensen heiligen. Zij wijdt ook ruimte en stof,

zoals Christus het brood zegende. Een duikboot
behoeft geen vreselijk wapen te zijn, want zij

kan ook voor wetenschappelijke doeleinden wor»
den gebruikt, en overigens voor wettige zelfver»

dediging. Een duikboot kan, zoals alles, misbruikt
worden, maar de kans daarop is het kleinst' bij

degenen, die hun „werktuigen laten zegenen" en
het grootst „bij degenen, die geen God erkennen,
geen zegen nodia achten en zelfstandig, los van
elke zedewet, 'gebruiksvoorwerpen bezigen". Dies
bidt men God do duikboot te zeggen.
Zouden er nu heus nog veel mensen zijn — zo

vraag ik — voor wie deze verklaring aannemelijk
is en zou ook de hr Cr. nu reeds daartoe beho»
ren? 'Hoe 't zij, de wapenzegening is hiermee
een erkend feit, zodat de hr Cr. zich tenminste
verder de moeite om het te loochenen kan be»

sparen.
Hij blijkt nu achteraf wel héél slecht op de

hoogte te zijn geweest van de waarheid omtrent
de katholieke kerk en de wapenzegening.
Of hij zich thans nog zal kunnen opwerken tot

een ruiterlijke erkening van zijn volkomen onge»
lijk, zullen,we afwachten.
En om do maat nu maar ineens goed vol te ma»

ken — en dan hoeven we er niet meer op terug
te komen — geven we hieronder ook nog het ge»

bed zélf, zoals dat in genoemd r.k. blad „Herstel"
is opgenomen.

SPORT.
VOETBAL'.

Zandvoort op eigen veld geslagen.

Do met zoveel belangstelling tegemoet geziene
wedstrijd van Zandvoort tegen Do Meteoor is

geëindigd in een —2 nederlaag van de geelblau»
wen, met welke eerste nederlaag in dit seizoen op
eigen terrein zeer waarschijnlijk tevens een einde
is gekomen aan de zo mooie kans op de kam»
pioenstitel.

Een wedstrijd waarvan heel veel te schrijven
valt, want, ondanks het teleurstellende, wij dur»
ven wel schrijven: domme spel van Zandvoorts
middeniinie en voorhoede, heeft deze ontmoeting
do geladen toeschouwers bijna de volle 90 mimi»
ten in grote spanning gehouden.
Dat de geelblauwen evengoed zouden spelen als

tegen Schoten , was bijna niet te verwachten.
Daarvoor was do tegenpartij ook zoveel sterker
en speelden do zenuwen een te grote rol. En o.i.

heeft het gewicht van deze wedstrijd do Zand»
voorters zozeer gedrukt, dat de technische betere
ploeg tenslotte de nederlaag heeft moeten lijden.
Wanneer wo de wedstrijd in gedachten nog

eens nagaan, dienen we allereerst te vermelden,
dat het spel van de thuisclub in de eerste helft
vol beloften was. Do middenlinie zat zo nu en
dan goed achter d'o voorhoede, al werd bij het
plaatsen van de bal niet altijd voldoende rekening
gehouden met' de sterke wind. Reeds in de eerste
minuut kreeg do uitstekende keeper der bezoe»
kers 3 voor hem niet al to moeilijke schoten te
verwerken, waarna de Bruyne c.s. lieten zien, dat
met hen ook niet te spotten viel. Die snelle uit»
vallen, waarbij de bal steeds zuiver geplaatst
werd, en do bewegelijke de Bruyne (neem daar
een voorbeeld aan, Zandvoort»middenvoor) tel»
kens een groot gevaar voor de in vorm zijnde
Jan Weber en Schweinsbergen opleverde, gaven
duidelijk te kennen: Zandvoort»verdediging, wees
op jo hoed'el
Maar de geelblauwen, die toen nog voldoende

bewegingsvrijheid genoten, waren toch het meest
in do aanval. Jammer was het, dat de voorzetten
van v-d. Bos te hard waren geplaatst; enkele
fraaie schoten van Harry Bloemendal of Schut
hadden niet het succes dat ze verdienden en ook
de pillen van Jaap en Dorus de Muinck vonden
keeper Volger op zijn plaats .

Na een half uur spelen scheen dan toch het
verdiende doelpunt te komen. De bal zweefde ge»
vaarlijk in het vijandelijke doelgebied en toen een
der backs de bal met de hand aanraakte, was dit
niet aan do scherpe aandacht van scheidsrechter
Aandagt ontgaan. Zandvoort kreeg een strafschop
te nemen, waarmede J. de Muinck zich belastte.
Maar tot hoorbare teleurstelling -van Zandvoorts
aanhang ging de bal niet een klein eindje, maar
ettelijke meters naast het doel.
Het geeft weinig daarover thans nog veel te

zeggen, maar de wijze waarop aanvoerder de
Muinck de bal plaatste, toonde toch wel heel dui»
delijk, dat hij (zenuwen!) de goede richting ge»
heel kwijt was. En dan mogen wo filosoferen, qf
Harry Bloemendal, de meest kalme speler, niet
de aangewezene was geweest om de kans te trach»
ten te benutten, het blijft verder grauwe theorie.

Ongetwijfeld zou de wedstrijd een ander ver»
loop hebben gehad, wanneer Zandvoort toen de
leiding zou hebben genomen. Want dan zouden
da bezoekers verplicht zijn geweest, na de thee
een aanvallend spel te spelen. Nu kwam de rust
met blanco stand, waarmede Zandvoort iets te
weinig en De Meteoor natuurlijk iets meer kreeg
dan hetgeen zij tot dio tijd krachtens het ver»
toonde spel verdienden.

In do tweede helft bleek De Meteoor, die haar
kansen blijkbaar goed had bekeken, volkomen het
stopper»spil»systeem te gaan toepassen. De vrees
der Zandvoortsmiddenlinie, die angstvallig op
eigen helft de 3 voorhoedespelers der tegenpartij
bleef bewaken, was o.i. niet gerechtvaardigd, want
al ontplofte het spel daar steeds als vuurwerk,
blijkens de schotloosheid ook aan die zijde, was
het met los kruit geladen.
Waarom dan dat achterblijven, waarom die Ie»

digo ruimte van 30 a 40 meter achter de eigen

DIT BLAD BESTAAT UIT ZES PAGINA'S

In haar moederlijke bezorgdheid — zo schrijft

dat blad — bidt de Kerk, óók over duikboten, die
zij met gewijd water besprenkelt, zo goed als over
vliegtuigen of auto's:

Onze hulp is in do naam van den Heer,
Die de hemel en de aarde heeft geschapen.
De Heer zij met u.

En met uw geest.

O Heer, hoor genadig onze beden en zegen
met Uw heilige rechterhand dit schip en al»

len die er op zullen varen, zoals Gij hebt wil»

len zegenen Noë's ark, toen deze op de wate»
ren dreef.

Reik hun, o Heer, uw rechterhand, zoals
Gij die hebt toegestoken aan den heiligen
Petrus, toen hij over het meer wandelde, zend
Uw heiligen Engel uit de hemel, opdat hij dit
schip met al wat er in wezen zal, altijd bevrij»

de van en beware voor alle gevaren.
En dat Gij Uw dienaren, na afweer van alle

tegenslagen, altijd beschermen wilt met een
veilige haven en een rustige vaart en dat Gij
U gewaardigt, hen wederom in volle vreugd
terug te roepen naar hun huisgezin, nadat zij

hun zaken goed afgedaan hebben.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen,

amen-

Waarde lezers, ik zal hier weinig meer aan toe»

voegen, 'k wil • alleen deze zin nog eens cursief

voor U afdrukken: nadat zij hun zaken goed af:

gedaan hebben
Verder mag ik den heer Crabbendam, die mij

op zo aanmatigende toon aanviel, nu misschien
nog wel do raad geven niet weer zo lichtvaardig

do Katholieke Kerk in bescherming te nemen,
als hij tenminste niet wederom in zijn laatste

kledingstuk wil komen te staan.

En daarmee is — wat mij betreft — deze zaak
met den heer Cr. afgehandeld.

A.M.

voorhoede? Het kan zijn dat do 3 halfspelera
dachten: „komen jullie zelf nu maar eens op",
daarmede Schut e.a. wat meer bewegingsvrijheid
gevende. Maar indien dit zo was, dan had do
eigen voorhoede terug moeten komen, in plaat»
van maar steeds do verdediging op het midden
to bestoken, vergeefs, want het hek ging steed»
op tijd dicht en men kreeg geen kans, in de buurt
van het doel der withemden te komen. Men was
nu wel genoodzaakt, verre en onverwachte scho«
ten op het doel to lossen, maar maakte doelman
Volger daarmede niet bevreesd.
Nu is het, dit geven wij volmondig toe, heel

moeilijk, een goed systeem to vinden om dat
stopper=spiI»systeem op do meest afdoende wijze
to bevrijden. Betere ploegen dan Zandvoort heb»
ben daar moeite mee. Lazen wo niet ergens van
de wedstrijd Feyenoord»Heracles, dat het den ver»
slaggever onbegrijpelijk was, hoo do Rotterdam»
mers tenslotte nog aan hun doelpunten kwamen?

Dit systeem, de wedstrijden tegen D.E.C, had»
den dit reeds bewezen, ligt Zandvoort niet. Maar
dat is toch geen voldoende excuus voor het falen
der voorhoede; ons dunkt, dat men in 3 kwartier
voldoendo tijd had om een ander aanvalsplan te
bedenken en uit te voeren en waar dit werd na»
gelaten, moet dan ook, we herhalen het, ge»
sproken worden van een domme wedstrijd der
voorhoede. Dan laten we nog buiten bespreking,
hoe verkeerd het was, Bloemendal rechtsbinnen
to plaatsen. Hij, die met beide benen evengoed
schiet en Zondag nog het meest voldaan heeft,
hoort op de middenvoorplaats thuis.
Op rechts werd in die tweede helft bijna niet

gespeeld, terwijl do hoge voorzetten van v.d. Boa
steeds een prooi werden van de goed koppende"
backs of van de keeper. Schut, anders een kraan
in het koppen, kan boven de backs niet uitkomen
en ook daarmee werd Zandv. 'n sterk wapen uit
do handen geslagen. Het zou nog mogelijk zijn
geweest (in theorie althans, we geven toe, het
lijkt vanaf de tribune gemakkelijker dan het is)
met „trekballen" het binnentrio te bereiken; een
trekbal, dat is, wanneer een tot op de lijn doorge»
lopen vleugelspeler het leder zuiver terugplaatst
voor de voeten van een teruggetrokken binnen»
speler, maar aan die mogelijkheid dacht de links»
buiten niet.

Na de rust ging de strijd eerst gelijk op, waar»
na Do Meteoor gelijdelijk in de aanval kwam. Hoe
meer de tijd verstreek, hoo meer het voor ons
vast kwam te staan dat, tenzij een wonder mocht
gebeuren, Zandvoort deze wedstrijd niet winnen
kon. En daar ook De Meteoor geen gevaarlijk*
situaties voor Weber c.s. vermocht te schep»
pen, en ook geen kans zag te profiteren van het
verkeerd opstellen der backs, ging het er meer en
meer op lijken, dat do strijd in een puntloos ge»
lijk spel zou eindigen, o.i. trouwens de juiste ver»
houding en de besta afspiegeling van het domi»
neren der verdedigingen over do beide voorhoe»
des.

Helaas, het zou anders lopen. Do linksbuiten
van Do Meteoor was langs de lijn gesneld en gaf
een boogballetje naar het doel, alhoewel geen
enkele zijner medespelers present was. Doelman
Kemp liep de bal tegemoet en zag, tot zijn en on»
ze grote ontsteltenis, het leder over zijn vinger»
toppen in het onbewaakte doel verdwijnen. I.

'Hoewel de tijd nog kort was, zetten do blauw»
gelen alles op alles; Andries Weber verwissel*
de nog met J. de Muinck van plaats, maar ver«
geefs. Zoals wij het bekeken, zou er alleen nog
een kansje in gezeten hebben, wanneer Andrie»
naar do rechtsbuitenplaats was verhuisd en men
dan do vleugels meer in het spel zou hebben bec
trokken.
Dat er tenslotte nog een tweede doelpunt voor

do gasten kwam, was een gevolg van het voren»
bedoelde „alles op alles" zetten. Zonder het
eerste zou ook het tweede doelpunt niet gekomea
zijn.

En wanneer wij dan aan de dure blunder Tan
Kemp denken, ligt hier het enige verschil tussen
beido elftallen: do betero doelman, die, en dat
zegt heus niets omtrent de kwaliteiten van Kemp,
in deze wedstrijd de doorslag heeft gegeven. Vol»
ger is een keeper van klasse, die reeds voor het
elftal van 3e en 4e klassers heeft gespeeld en ia
ons toch aan goede keepers rijke landjo tot d»
allerbesten behoort.
Do wijze waarop hij, een paar minuten voor het

einde, dit schot van Kees Schut in de bovenhoek,
in het kruispunt, opving, was een compliment
waard. Een bal die bij elko andere 3e»klas doel»
verdediger een doelpunt zou hebben betekend.

Besluiten wij met de woorden weer te geven
waarmede scheidsrechter Aandacht, voor wiens
leiding niets dan lof, zijn mening na afloop gaf:
„Zowel De Meteoor als Zandvoort zijn zeer ster»
ke 3e»klassers. Ik heb verleden week de 2e»klas*
wedstrijd Vriendenschaar—Sliedrecht gefloten,
maar dio ontmoeting stond op een heel wat lager
peil."

Is dat niet een compliment voor het spel der
blauw«gelen? Mogen deze woorden tevens een op*
wekking zijn, om niet te versagen. Ook Zandvoort
krijgt haar kans nog wel; en de spelers zijn nog
jong.

Wat scheelt de Zeemeeuwen?
Zijn de oranjezwarten nog steeds niet over hu«

dieptepunt heen? Wederom werd verloren, nu
van W.M.S. in Amsterdam, met 2—0. Het is maar
goed, dat in de eerste helft van het seizoen een
voldoend aantal punten werd veroverd, anders
zou het er nu lang niet best voor Keesman c.s.

uitzien.

Zandvoort 2 kampioen.
Heel onverwachts hebben de Zandvoort»reser»

ves dan toch nog het afdelings»kampioenschap
behaald. Zelf wonnen zij van do Haarlem»vetera*
nen met 2—1, doch dit zou alleen nog niet vol»
doende zijn geweest; maar R.C.H. 4, die de blauw»
gelen ook al enkele punten afhandig had gemaakt,
was zo vriendelijk thans tegen DeCeO gelijk te

spelen, als gevolg waarvan het puntenaantal on»
zer plaatsgenoten voor de Haarlemmers onbereik»
baar is geworden.



De KrilblbeJbijterZONDAG 27 MAART
in „MONO POL E" 8 uur

Opvoering van 't blijspel In 3 bedrijven
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Voorlopige Agenda
Zaterdag 26 Maart. — Uitvoering Kinder» en

Operettekoor „Jong Zandvoort" in „Monopolo".
Opvoering van de Sneeuwkoningin.

Zondag 27 Maart. — „Da Kribbebijter" door
„Ons Toneel" in Monopole.

Maandag 28 Maart. — Ned. Bijb. Genootschap
Spr.: Dr. \V. G. Harrcstein. 8 uur. Ons Huis.

Maandag 28 Maart. — Gemeenteraadsvergade»
ring.

Woensdag 30 Maart. — Propaganda»vergade»
ring van E.D.D. in Ons Huis om 8.15 uur. Spr.:

de Jir H. v. Houten, 2e Kamerlid, en de hr. P.
van Stam.

Zaterdag 2 April. — Uitvoering Zangvereniging
„Do Stem des Volks" in Monopole. Medewerking
van diverse krachten.

Maandag IS April. — Voor N.C.R.V.»micro»
foon van 7.15—7.45 Riek Bonset—Horst.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „Immanuël"
Concert. Ned. Herv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.A R.A.=ensembIo „Fan»
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

WIJ VERKIEZEN

Crematie boven Begraven
ENG B J????

Arbeiders Vereniging
voor Lijkverbranding

Wekelijkso contributie of koopsom.

Secretariaat:Dr. Joh. Metzgerstr. 75a

Van deze plaats onze gelukwensen voor Hol»
lenberg en zijn jongens, die nu ook de 'Haarlemse
Voetbalbond zullen gaan verlaten, om 't volgend
seizoen in de K.N.V.B. hun geluk te beproeven.
'Maar eerst zullen zij nog moeten spelen om het
gehele kampioenschap van de H.V.B.

Wat komen gaat
Theoretisch is Zandvoort 1 nog niet geheel uit

de strijd. Immers, a.s. Zondag krijgt Bloemendaal
de strijd aan te binden tegen Kinheim en al viel
laatstbedoelde ploeg ons de laatste tijd wel wat
tegen, ook de withemden zijn niet meer zo sterk'
als enige tijd geleden. Een nederlaag van Bloe»
mendaal brengt . die ploeg op gelijke voet met
Zandvoort en De Meteoor, en wanneer Kinheim
dan in ha_ar laatste wedstrijd tegen Schoten ige»

lijk speelt," staan do 4 kampioensgegadigden weer
gelijk. Dit is natuurlijk alles theorie, maar men
dient daar toch nog even rekening mede te hou»
den. Ook de uitwedstrijd van Bloemendaal tegen
Ahrends kan een verrassing opleveren. Het' is nu
eenmaal niet mogelijk, Bloemendaal door admi»
nïstratieve bepalingen en beslissingen 'kampioen
te maken; de withemden zullen zelf op het groene
veld moeten bewijzen, dat ze de ere»plaats ver»
dienen.
Zandvoort zal, bij haar uitwedstrijd tegen W.

M.S., met onze theorie 'terdege rekening moeten
houden, wil zij haar kansje tot de laatste wed»
strijddag behouden. Bloemendal als middenvoor
en verder -vooral geen wijzigingen in het elftal,

dat sinds 1 Janunari 1938 onverslaanbaar was. En
ook geen verwijten, opdat de goede geest niet'

verdwijne.
De Meteoor speelt haar laatste wedstrijd tegen

S.D.Z., dat tot het spelen van degradatie»wedstrij»
den is aangewezen. Ook de Tuindorp=hewoners,
zij hebben het Zandvoort Zondag tot hun schade
doen ondervinden, hebben de hoop nog niet op»
gegeven. Ook zij wachten.... op het struikelen
d'er anderen.
Zeemeeuwen 1 is voor de competitie vrij.

Zandvoort 2 speelt haar laatsre wedstrijd te»

gen de Edo»veteranen om 10 uur thuis, terwijl

Zandvoort 3 nog een kans krijgt om met Hillinen
2 gelijk te komen. Ook deze wedstrijd "wordt om
10 uur op het terrein der Zandvoorters gespeeld.

J.S.

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»
richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15.

—

Keukens vanaf ƒ 8

—

Ie klas uitvoering.

H.NOURÏS - Brugstraat 6

Z.V.V. ,DE ZEEMEEUWEN"
OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 258

Uitslagen van Zondag l.L:

W.M.S. 1—Zeemeeuwen 1, 2—0.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Edo a, 2—1.

Zeemeeuwen b—Edo b, 5—1.

Vastgesteld voor a-s. Zondag:
Schagen 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur, KNVB»beker

Zeemeeuwen 5—Nieuw«Vennep, 2 uur.

Adspirantemcompe titie:

Zeemeeuwen a—Haarlem a, 3 uur.

In verband met het behalen van het afdelings»

kampioenschap door onze Juniores, heeft het

bestuur dit elftal een uitstapje aangeboden naar
het Gooi, waar enige bezienswaardigheden be»

zocht zullen worden, o.m. de A-V.R.O.»studio's

«n tevens een wedstrijd wordt gespeeld tegen
«en Jun.»elftal van de V.V. 't Gooi. Ouders of

supporters, die dit elftal op hun tocht willen ver»

gezellen kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

De kosten zijn 1 gulden. Wij vertrekken a.s. Zon»
dag 's morgens om 8.30 uur en hopen terug te zijn

om ongeveer 6-30 uur.

(Cliché welwillend afgestaan door de Opr. Haarl. Crt.)

ZANDVOORTSE 'REDDINGS»BRIGADE.
Vertrek van den heer P. Koper.

Wegens vertrek naar Ned. Indië hebben de Ie»

den van do cursus in het reddend zwemmen van
de Zandv. Rcdd. Brigade de vorige week afscheid
genomen van den heer P. Koper, dien we hier
zien temidden van zijn Brigadesvrienden in de
zwemzaal van Stoops Bad te Overveen.
Bovenstaande foto werd den heer Koper aange»

boden in fraaio lijst en met hartelijke woorden
van dank voor zijn verdienstelijk werk ten be»
hoeve van de Z.R.B.

'Het is prettig voor een vereniging, wanneer er
in haar gelederen een zo vriendschappelijke geest
heerst. In de Z.R.B, wordt eendrachtig samenge»
werkt aan één gemeenschappelijk doel.

Is het wonder, dat zo'n vereniging groeit en
bloeit?
Het ledental van de Z.R.B, is de laatste maan»

den sterk, zeer sterk toegenomen en groeit nog
iedere week. Over de laatste drie weken bedroeg
de aanwas wederom 12 leden.
Maar de Brigade kan nog steeds meer flinke

jonge mensen'gebruiken, die 'bereid zijn om mede
de strijd aan te binden tegen de verdrinkings»
dood en de gevaren der zee! Deze taak ziet zij

terecht als mensen»plichtü

'

42e JAARFEEST „IMMANUËL"
De chr. gem. zangvereniging „Immanuël" hield

Dinsdagavond j.1. haar 42ste jaarfeest in „Ons
Huis".
Het openingswoord werd gesproken door den

voorzitter, den heer C. Kop. 'Het koor zong ver»
volgens een tweetal mooie liederen: „Gij Herder
Israëls" en „Al zo lief had God de wereld", die
beide uitstekend werden vertolkt' onder de sublie»

me leiding van den dirigent, Jac. Zwaan. Vervol»
gens trad op de bekende humorist»conférehcier,
J. W. van Tongeren, die door zijn aardige liedjes

direct contact had met 'de zaal. Onbedaarlijk is

er gelachen om zijn beslist leuke moppen.
Enkele leden van „Immanuël" voerden vervol»

gens een aardige één»acter op, getiteld „Koppig".
Ook dit werd een ibron van uitbundige vreugde.

In do pauze werd o.m. muziek ten gehore ge»
bracht door iRadio»Penaat, welke afwisseling op
hoge prijs werd gesteld door de zeer talrijke aan»
wezigen.
•Na de pauze liet het koor zich nogmaals horen

met enkele zuiver gezongen liederen, die een har»
telijk applaus verwierven. De toneelvereniging
„Ons Toneel" voerde vervolgens de aardige klucht
„De bonto Kakatoe" op. De vele verwikkelingen
in dit stuk waren geregeld aanleiding tot lach»

salvo's, want het stuk werd alleraardigst opge»
voerd. Aan het einde volgde dan ook een dave»
rend applaus, terwijl de heer Kop de medewerken»
de dames bloemen aanbood. De heer Van Tonge»
ren had zich na de pauze echter ook niet onbe»
tuigd gelaten; vooral om de mop van de twee
stotteraars werd danig gelachen.

't Was een bijzonder geslaagde avond voor
„Immanuël", die niet licht vergeten zal worden!
Tenslotte werd nog een verloting gehouden.
Op de volgende nummers vielen ook prijzen,

die tot 15 April zijn af te halen bij den 'heer A-
Paap, Schelpenplein. 228, 265,. <5, 12, 50, 225, 25>.

242, 180 en 119.

GEMEENTE BADHUIS.

In do week van 14 tot en met 19 Maart werden
25 kuip» en 321 douchebaden genomen.

NIEUWS
van de Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5—7 TELEFOON 474

'Er is misschien geen tijdperk in de geschiedenis
aan te wijzen, waarin gewoonten zo snel verande»
ren als in het tegenwoordige.

In een dergelijke periode zal het des te meer
opvallen, dat er nog zaken zijn, die hun bloei
danken aan vaste, en steeds meer nieuwe klanten.
Tot dit soort zaken behoort de onze.
Wij weten uit ervaring, dat een zaak alleen kan

bloeien, wanneer men keus kan maken uit een
grote variatie van artikelen en modellen en dus
zorgen wij, dat wij aan de eisen van onze klanten
kunnen voldoen, ook door rekening te houden
met hun steeds wisselende smaak.

Bovendien zijn wij in staat U elk gewenst ar»

tikel tegen zeer goedkope prijs te leveren, door
dat wij alle artikelen rechtstreeks van de fabriek
kopen en dus den grossier uitschakelen, zodat
de winst, welke die tussenpersoon anders krijgt,

nu onze klanten ten goede komt. Let b.v. eens
op onze mooie serie stofzuigers en speciaal op het
torpedomodel: dit kost bij ons slechs ƒ 39.50, ter»

wijl hetzelfde model elders maar dan met de
naam van den grossier er op ƒ 65.— kost.

Ditzelfde geldt voor onze Rijwielen; wij verko»
pen een fiets met originele Torpedonaaf, Ketting»
kast, jasbeschermer, bagagedrager enz. voor ƒ34,50
en geven op deze fiets nog 5 jaar garantie.

Behalve de hierboven genoemde artikelen ver»

kopen wij ook nog Lampekappen, Schemerlampen,
Radiotoestellen, Kinderwagens, 'Gloeilampen,
Sportartikelen, Gereedschappen en Verf, terwijl

binnenkort ook nog verkrijgbaar zullen zijn tegen
zeer concurrerende prijzen: Kinderledikanten,
Baby»aankleed»comodes, Baby»boxen, Kinderstoe»
len, Kinderautos en Poppenwagens, Rekapets en
Autapeds.

Wij willen U ook nog even wijzen op onze
eerste klas reparatie=inrichting. Voorts staan wij
bekend om onze vlugge bediening en royale ga»
rantïe.

Het woord is nu aan U, lezer!

Mocht U iets nodig hebben op het gebied van
de hierboven genoemde artikelen, wend U dan
eerst tot ons, wij geven U nogmaals de verzeke»
ring, dat wij U naar volle tevredenheid zullen be»
dienen, terwijl U bij ons ook nog goedkoper
koopt dan in de stad.

Bij ons koopt U GOED en 'GOEDKOOP!

OE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
— GROTE KROCHT 5-7 —

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

H.H. ROKERS!!
' Uw adres voor een prima Sigaar,, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

JDE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Posi

enz, enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

8 Bekendmaking Zegt 't voort {

• SCMIITEN'S KOLENHANDEL - ZANDVOORT •
O Ook voor U nu *s Zomers goedkope Kolen •SM., •

Hierbij hebben wij het genoegen, U mede te delen, fPA dat wij vanaf heden voor U een Jfe

& SPAARSYSTEEM •
QP hebben opengesteld. Wij hopen, dat U hiervan 9
Mj gebruik zult wensen te maken, waardoor te» M
•" vens het voordeel zich voor U opent, Uw winter» ^S

voorraad brandstoffen te kunnen betrekken te» V
JA gen de vastgestelde toekomstige zomerprijzen. A
JE In een van do volgende weken komt één van on» ZW ze vertegenwoordigers U bezoeken.die gaarne be» V
ffe reid is, U al de gewenste inlichtingen dienaan» Éj)• gaande to verstrekken. Jt
^, Voor netto en correcte bediening wordt door JJ^Ê ons ingestaan. A

:

Beleefd aanbevelend,

SCHUITEN'S KOLENHANDEL
SMEDESTRAAT 19 - TELEF. 184 - GIRO 70701
Zegt het voortl

WETEN IS KUNNEN
d of t.

Nee, we krijgen het nog niet over de werkwoor»
den, die nu eens niet d, dan weer met f en soms
met dt of dd of tt geschreven moeten worden.
We zullen in deze les behandelen de woordjes,
die altijd gelijk geschreven moeten worden, en
wel met d, of altijd met t achteraan. (Zoals u
zult zien, behoren daartoe ook bepaalde werk»
woordelijke vormen, deelwoorden genaamd.)
Wij spreken achteraan een woord altijd een t

uit, terwijl we toch heel vaak een d moeten sohrij»

ven. In pet en hoed, zoet en goed horen we tel»

kens een t, toch schrijven we alleen het Ie en 3e
woordje met een t, doch het 2e en 4e woordje
met een d.

Hoe kunnen wc nu weten, of we achteraan een
woord een d of een t moeten schrijven, als we
dat niet kunnen horen? Wel, door het woord' in
gedachten even te verlengen met een stuk,dat
met een klinker begint, dus b.v. rnet e, of en,

of !g, of er/g, want dan kunnen we het wèl horen.
Als we achter zoef een e zeggen, wordt het

zoete, wo horen dan dus een f, welnu dan moet
zoet ook met een t. En dus moet goed met een d,

omdat we zeggen goede en niet goeie.
Zo moet hoed met een d, omdat er naast staat

het woordje hoeden, en pet met een f, omdat er
naast staat peffen. (Wo horen maar één t, doch
schrijven er twee, omdat de e vóór de t kort is.

Oud nieuws, nietwaar?)
Het woordje wand (muur) moet met een d,

want daarnaast staat wanden.'
Het woordje want (soort handschoen, of touw»

werk op een schip, of visserstuig) moet met een
t, want daarnaast staat wanten.
En ook het woordje want (omdat), dat in beide

laatste zinnetjes voorkomt (achter de komma)
moet met een f; hou dat woordje maar es wat
langer aan, wat we heel vaak doen, als we ons
nog even moeten bedenken. We zetten er dan
een e achter en horen: want.. e.., dus een t.

Bekijk nu onderstaande paren van woordjes
maar eens aandachtig, dan begrijpt' ge wel, waai-*

om het eerste van elk paar met een d of een f ge»
schreven moet worden.
Verstand—verstandig, zand—zanderig, kind

—

kinderen, wind—winderig," hout—houterig, stout»

stoute, goud—gouden, vervelend—vervelende, ge»
meubileerd—gemeubileerde, getracteerd—getrac»
teerde, gevreesd—gevreesde, gehoord—gehoorde,
aangebrand—aangebrande, geschrapt—geschrapte,*

gekrabd—gekrabde, afgezant—afgezanten, afge»

wend—afgewende, blind—blinde.

*
Nu wat kleine zinnetjes met deelwoorden er in.

'De rekening is betaald. Dit betaald moet met
een d, want we zeggen: de betaalde rekening. Zo
staat naast: De zieke is hersteld — De herstelde
zieke. Naast : De bloem is geplukt — De gepluk»
te bloem.

Vul nu eens in d of t:

Het verhaal is vertel....
De vinger is gewon
Het ijzer is gesmee. . .

.

Het vuur is geblus
De 'kamer wordt verwarm *>

Ik heb de lijst vergul , gepolitoer ;

Ik heb de lijst gever gevernis
Do hond is gereinig
Heb je je haar niet 'gekam. . . .?

De vliegmachine is gedaal
'Heb je de fouten verbeter....? ,

De aardappelen zijn geschil

De spijzen zijn te sterk gekrui....
Ben je verhuis....?

En nu nog wat losse woordjes met d of t:

blond.., gezon.-, beroem.., beruch.., vermaar..,
beleefd.., bevrees.., bedees.., lafaar. ..grijsaar. .,

herstellingsoor.., olifan. ., werheug.., on\taar. .,

onvervaar.., dichtbehaar.., onbemiddel. ., onve»
pak.., gemiddel.., verfrissen.., .glimmen..,
schreeuwen.., zingen, .joelen.., huilen.., wer»
ken... (Zet overal in gedachte een e achter,
spreek het zo uit, en ge hoort een d of f, en weet
dus, wat ge moet invullen.)

MEESTER SECUUR,
p.a. Bureau „Zandvoorrse Courant"
Achterweg 1.

EIND MAART WORDT

Alpii, Sprengers
Schoenenmagazijn

VERPLAATST
naar

Grote Krocht 13

JUBILEUMVOORSTETXING.
Wij maken nu reeds melding van het feit, dat

de Schakel 24 April een Jubileumvoorstelling zal
geven ter gelegenheid van de 15»jarige loopoaan
van mevrouw Tonny van der Storm aan het dil»

lettantentoneel.
Mevrouw van der Storm zal voor deze gelegen»

heid de hoofdrol vervullen in „Pygmalion , waar»
in zij de aanwezigen zeker weer zal doen genie»
ten.
Reeds tal van jaren' is zij lid van de Schakel

en maakte voordien deel uit van de toneelvereni»
ging „Jacob van Lennep" Haarlem.
Dat «ij een geziene figuur ter plaatse is, is dus

geen wonder, daar Jacob van Lennep" ook ver»
schillende malen in Zandvoort is" opgetreden en
mevr. van der Storm daarbij steeds uitblonk in
haar rollen.

Voor deze jubiIeum»avond bestaat! nu reeds
grote belangstelling en wilt U zich verzekeren van
een plaats, dan is het zaak U nu reeds van een
toegangsbewijs te voorzien.

Voor ieder vak
BEDRIJFSKLEDING

Witte Jassen, Overalls, Blauwe Broeken,
Stofjassen, Streepbroeken, Engels leren Broeken,
Kapstersjassen (nieuwste model).

MANCHESTER MOUWVESTEN in Sportmodel
met Ritz.

Ook bij inlevering spaan en voorschotzegels en
crisisbonnen.

Fa» v» Hensen, Gr, Krocht 23



Fa* v, HENSEN
C O U PE U R

Grote Krocht. 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering

Costuums, Fantasie Pantalons,

Plus fours enz. — Alle maten-

Ook bij inlevering spaar: en voors,

schotzegelsM!

Oppersen, Repareren en moderni»
seren op eigen atelier.

ZANDVOORT.

.Haarlemmerstraat 10

Openbare

Vrijwillige Verkoping
'WOENSDAG 6 APRIL

- 1938, 2 uur n.m. in het
Café van den heer DIE»
MER, Kerkplein 6 te

Zandvoort.ten overstaan
van Notaris B. M. Serné
te Haarlem.

Een HUIS en ERF aan
•de Haarlemmersfr. 10 te

Zandvoort, groot 1 A.
-97 c.A. (Erfpacht tot 31
October 1997.)

Verhuurd voor ƒ 41.66
.per maand tot 30 April
1938. Betaling 18 Mei '38

Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag 2—4 uur.

ïnL bij genoemden No*
--taris Nieuwe Gracht 84
te Haarlem.

GEVRAAGD:
Engelse Les

Br. met prijsopgave tour.

Zandvoortsche courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3902.

TWEE DAMES, b.b.h.h
zoeken van 1 Mei tot
1 Sept.

KAMER
oü .gedeelte van huis,

zonder pension.
Br. onder lett. M. boekh.
L'orenz, Haltestraat.

TE KOOP GEVRAAGD
Huis of Bouwterrein
Br. ond. lett. D.L. Boek»
handel Roskam, Ie Hel»
merstr. 83a. Amsterdam

Wegens vertrek

.te koop
aangeboden

Louis XV .zilverkastje,

rieten serresameuble»
ment, kinderledikant,
nachtkastjes, uittrekta»

fel, schilderijen, zeil en
diverse andere meubilai»
re goederen.

K. van Noordt, Kost»
verlorenstraat 66b.

G QCC DOC OO H D UOU \iZ GIL] G,C 1 U CJICJ LI

EEN WALDORP RADIOTOESTEL
voldoet zeker in Uw huisgezin. — Vraagt U eens
vrijblijvend demonstratie!! — Prachtige geluids»

weergave. — Gemakkelijke betalingseondities.

Radio Penaat
Kostverlorenetraat 7 — Telefoon 249

Erkend P-E.N. Installateur — Gedipl. Techniker

BHfflBSBSEfflfflfflfflfflfflfflRfflfflfflfflfflfflfflS)
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Kijkt uit Uw ogen NU is het
*

Schoonmaakt ij d

Contant ter overname
aangeboden in Haarlem
Goedlopende

Leesbibliotheek
annex sigarenmagazijn.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs " Drukkerij
onder no. 3903

Voor a.s. feestdagen en
•seizoen te huur, centr.
dorp aan zee en Station

Gem. Kamers
en suite (parterre) wa»
randa, aparte Slaapka»
mer m.v.w., vrije keuken,
Tevens ZOMERHUISJE
met keuken, desv. aparte
Slaapkamer, m.v.w. Huur
billijk. Br. fr. bur. van de
Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3904.

In klein gezin (2 kind.)
voor direct gevraagd:

NET MEISJE
voor hele of halve dagen,
of voor dag en nacht
(ook Duitse!)

Adres t'e bevragen bur.
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij

Wegens vertrek
te koop

ïe klas Piano, 20»els De»
venter tapijt, pr. Haard,
antieke Commode, Ledi»
kanten, bedden, dekens,
diverse meubelen, glas»
en aardewerk, tuinmeu»
beien, enz.

Adres Verl.'Haltestr. 76.

H. H. Huiseigenaren
TE HUUR GEVRAAGD

ONG. HUIS
bev. ben. 2 k.ensuite, zijk.

w.c. keuken bov. 4 kam-,
w.c. en keuken voor Vs
jaar of jaar ing. 1 Mei.
Br. met prijsopgave aan
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3906.

TE KOOP:
Moderne kinderwagen,
kinderstoel, corriewagen,
tuinslang, aquarium,
(terrarium) en kleine di»

van, alles zeer billijk.

Adres: Stationsstr. 18a

BIEDT ZICH AAN:
flinke jonge werkster
ook, of alléén voor de
schoonmaak.
Adres: Nieuwstraat 11.

Heer b.b.h.h. vraagt voor
direct

vrije gem. Zit-Slaap-
kamer met ontbijt

Br. met prijsopgave aan
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 3901.

GEVRAAGD

:

Flinke Dienstbode
van 8—4 u. Loon ƒ4.50

Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbachs ' Drukkerij,
onder no. 3905.

Spotkoopjes
Gazelle damesrijwiel m.
lamp ƒ 14; Engels heren»
rijwiel ƒ 12; Kleine jon»
gensrijwielen ƒ 7.50.

Moffelen, nieuwe spaken
kast, alles samen ƒ 8

Stationsplein 29, alhier.

AM STEL STAD
'Wilt II geen risico lopen, kom
dan voor a.s.MAANDAG nog
een AMSTELSTAD kopen.

Briefjes van V20, V10, '/•'» K en Vi van
één nummer

H. C. J. M. VERHAAFF
Kostverlorenstraat 13 •

BEKENDMAKING.
De commissaris van politie alhier maakt be»

kend, dat volgens voorschrift der alg. politie»ver»
ordening ieder, die een buitenlander of een per»
soon zonder nationaliteit in zijn woning opneemt
of herbergt, dan wel aan een buitenlander of per»
soon zonder nationaliteit een gedeelte van zijn
woning ten igebruike afstaat, verplicht is bij for»
muiier van voorgeschreven model daarvan ten
politieburele opgave te doen. Gelijke verplichting
rust op. een ieder, die aan een buitenlander of
jpersoon zonder nationaliteit een woning, fabriek,
pakhuis, werkplaats of bergplaats geheel of ge»
-deeltelijk verhuurt.
De formulieren tot het doen van opgaven zijn

gratis aan het politiebureau verkrijgbaar.

Voor de Schoonmaak
GROTE BUS SCHUURPOEDER . . .

.

8 et
GROTE BUS WRIJFWAS 19 et'

3 PAK PRESTO ' 15 et
GLYCERINE, per pond 8 et
SODA, 5 pond 10 et

Extra aanbieding:

1 blik prima Appelmoe* 1 kg 23 et

Alleen hij: \

JACOB KOPER
Kruisstraat 16, Telefoon 276

Zo juist ontvangen: de nieuwste

VOORJAARSCOLLECTIE
. in Dames-, Heren-

en Kinderschoenen
Lage prijzen, Prachtmodellen

SGHOENHANQEL G.DE VRIES - Haltestraat 55
EERSTE KLAS REPARATIE»INRICHTING.

VOOR

BABY-KLEDING
NAAR • '

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes
en Wollen doeken

Prachtluiers,' vanaf . . 13 et

Baby»hemdjes en Flanellen 14
Truitjes 22 et
Gummibroekjes . . ló et
Lakens en Sloopjes . . 49 et

Alle soorten Baby»woI met
gratis Breipatronen.

DAMES Ui

I

De Waa
heeft gezorgd voor een rijke sortering in

VITRAGES
en zeldzaam voordelige prijzen.

ETA-MINE, vanaE 8 et

MARQUISETTE met ingewerkte rand, zeer mo»
dern, in wit' en ecru 16 et

EFFEN MARQUISETTE 12 et

MARQUISETTE met Volant 19 et

FRANJE, vanaf 3 et

GEBLOEMDE TAFELKLEDEN 90x90 29 et

Keuze uit honderden Kleedjes
TENTLINNEN, 140 cm. breed 39 et

BEDDETIJK, 140 cm. breed." 38 et

STRANDSTOELENVOERING .. .. 35 et

STRANDSTOELENLOPERS 24 et

Keukenplankdoeken in 18 diverse soorten

KANT vanaf 3 et

enz. enz. enz.

Ecndracht»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazljn Oe W;
HALTESTRAAT 40-40a

GROOTST GESORTEERD.
MEEST CONCURREREND.

BESTE KWALITEITEN.

Eens klant blijft klant

VERHUURBILJETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

Verhuur van Huizen en Kamers.
Hef schitterende weer heeft reeds vele stede»

lingen naar Zandvoort gelokt. Naar wij van den
Directeur vernamen, zijn al heel wat aanvragen
om gemeubileerde huizen en kamers bij het In»
formatiebureau van de V.VV. binnengekomen.
Wie dus een huis of kamers wil verhuren en nog
geen opgave aan het Informatiebureau heeft ge»
daan, raden wij aan zich onverwijld te laten in»

schrijven. Ook degenen, die verleden jaar waren
ingeschreven, geven wij in overweging een nieu»
we opgave in te dienen.

Prentbriefkaarten.
Menige plaats heeft het vreemdelingenverkeer

bevorderd door de verspreiding van fraaie prent»
briefkaarten. Van vrienden of kennissen, die hun
vacantie elders doorbrachten, zullen onze lezers
allen wel eens een ansicht hebben ontvangen,
welke door zijn aantrekkelijkheid het verlangen
deed ontwaken, om de plaats van afzending ook
eens te bezoeken! Een reclame voor deze plaats,

welke door den afzender werd betaaldl Deze
goedkope propaganda is ook voor Zandvoort mo»
gelijk, mits wij zorgen, dat onze gasten hier mooie
prentbriefkaarten kunnen kopen. En dat Is mo»
menteel heel moeilijk. Vele ansichten, welkte hier
te koop worden aangeboden zijn geheel „uit de
tijd" en vaak beslist lelijk uitgevoerd. Is het nu
niet gewenst, dat wij dit jaar eens met een nieu»
we fraaie serie prentbriefkaarten uitkomen? De
V.V.V. is gaarne bereid alle mogelijke steun t'e

verlenen. '

Vermakelijkheden.
De aantrekkelijkheid van een badplaats kan

sterk worden verhoogd door het organiseren van
vermakelijkheden. Het bestuur van de V.V.V.
heeft ten rechte ingezien, dat dit jaar voor de
nodige attracties moet worden gezorgd. De com»
missie voor Vermakelijkheden is met voorrva»
rendheid bezig een programma op te stellen, waar»
over wij spoedig nadere bijzonderheden zullen
vermelden.
-Voor al deze plannen is geld en nog eens geld

nodig, dat door belanghebbenden — dat zijn alle

inwoners van Zandvoort — moet worden bijeen»
gebracht. Wat voor Twente de textielindustrie is,

is voor Zandvoorf het vreemdelingenverkeer, na»
melyk de bron van bestaan. Zonder bezoek van
vreemdelingen, geen bloeiend Zandvoortl Als het
Zandvoort goed gaat, gaat het ook alle inwoners
goed! Wij doen daarom — voor zover nodig —
een dringend beroep op onze dorpsgenoten om
zich ten spoedigste als lid van de W.V. op te
geven. Het is in het belang van het vreemdelin»
genverkeer, ons aller belang!

Do aangekondigde

VEILING
is vastgesteld op

DINSDAG 5 APRIL
daar enkele kleine inboedels eraan toegevoegd
zullen worden zal hef een

Mooie gesorteerde Meubelveiling
worden. Heeft U nog iets dat U wil laten veilen?
'Geeft het dan op en het wordt gehaald!!

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 — Telefoon 464

MIEP VAN EGEREN
Dam eskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Bceckmanplein 5 - Plan Noord

EEN NIEUW RADIOTOESTEL?
Ja, er zijn nog van die gelukkige mensen die er

in deze benarde tijd aan kunnen denken zich

een nieuw radio»toestel aan te schaffen. Maar
daarmee komen ze te staan voor de moeilijke
vraag: welk toestel?
De Goedkope Amsterdammer, Henk Schuilen»

burg, Grote Krocht 5—7, geeft U ook op deze
vraag antwoord. Een Afenfce»toestel, zegt hij, is

het beste. In ruim 10 jaar tijds werden onge»
veer 1 millioen dezer toestellen geleverd. En de
1938»modelIen zijn nog weer veel verbeterd wat
klanksterkte, klankzuiverheid, selectiviteit en be»
dïening betreft.

Ga dit toestel dus eens zien en horen op Grote
Krocht 5—7, als ge voornemens zijt een nieuw
toestel aan te schaffen.

UITGESTELD.
De Bonte Avand, die voor j-I. Donderdagavond

door de A.J.C, in „Ons Huis" was vastgesteld,
moest door onvoorziene omstandigheden worden
uitgesteld tot Donderdag 31 Maart.

GEPAKT.
Door een agente van politie te Amsterdam, is

een 16»jarig meisje, afkomstig uit deze gemeente,
die de ouderlijke woning had verlaten en wier
opsporing werd gevraagd, na aanhouding in de
hoofdstad naar hier overgebracht.

„ER STAAT GESCHREVEN
Dinsdagavond gaf do Soc. Dem. Toneelvereni»

ging „Op Hoop van Zegen" in gebouw Monopole
een reprise van het anti»oorlogsstuk „Er staat ge»
schreven " in vier bedrijven door Jaap van der
Poll. De bijeenkomst werd geopend door den hr
C. J. Egger, waarna de hr S. Doek uit Haarlem
een overzicht gaf van de politieke toestand in de
wereld.
De opvoering kan zeer geslaagd heten en stond

op nog beter peil dan de vorige maal, daar de
spelers meer zelfvertrouwen hadden. Aan 't einde
dankte de hr A.J. van der Mioolen het gezelschap
voor het gebodene.

BENOEMINGEN.
De burgemeester heeft tot agent 2e klasse aan»

gesteld: A. van Waardenburg en A. N. "Willemse,
beiden reeds in dienst als volontair agent!, K.
Platje, marechaussee te paard te Maastricht en
H. A. Schoo, agent van politie te Delft. De agent
van' politie A. van der Wal is tot rechercheur be»
vorderd. _

REGLEMENTAIRE OVERWINNING.
Het .eerste tiental van de Zandvoortse Schaak»

club' behaalde Woensdagavond een reglementaire
IC— overwinning, daar V.A.S. 2 niet opkwam.

HOCKEY.
In do promotie»competitie werd het eerste elf»

tal van de Zandvoortse Hockeyclub door De
Staart met 5—3 verslagen, zodat het elftal dit
jaar niet zal promoveren.

Maranatha, Jezus komt
Wie boeken en geschriften wil lezen over de
„Wederkomst des Heeren" alsmede het „Zoek:
licht", kunnen deze bekomen bij

HL Keur, Zuiderstraat 8

Laat nu Uw tuin opknappen
en vrolijk Uw huis op met

VIOLEN, per plant 3 et
NARCISSEN, 2 bos 15 et

AZALEA'S, vanaf 35 et

Verder een grote sortering Planten en Bloemen
tegen concurrerende prijzen.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

ZORG VOOR JEUGDIGE WERKLOZEN.
Het College stelt voor, door jeugdige werkzoe»

kenden te laten bouwen drie woningen aan het
Da Costaplein voor; Ouden van Dagen, in plaats
van een aula op dq algemene begraafplaats. De
huren dezer woningen zullen ongeveer ƒ 2.50 tot

ƒ 3.00 bedragen. Het komt B. en W. voor, 3at het
aanbeveling verdient, te zijner tijd aan de woning
bouwinrichting „Eendracht Maakt Macht" (die

nabij het Da Costaplein twee complexen arbei»

derswoningen exploiteert) te verzoeken de te
stichten woningen in beheer te nemen. _^ s

VERKOPING.
Woensdagmiddag werd door notaris H. M. van

Weel te Bloemendaal geveild het bekende hotel
„Welgelegen" op het Kerkplein. Het café werd
gekocht voor ƒ 10.000 door J. Heuperman q.q. te
Bloemendaal en het woonhuis door J. Koning q.q.
te Zandvoort voor ƒ 6450. Voorts werd nog ge»
veild perceel Brederodestraat 140 en verkocht aan
J. Hoogenvorst q-q. te Haarlem voor ƒ 3450.

Steensma's
Modelvleeshouwerij

Wij geven deze week bij aankoop van 50 et vlees

% pond Gekookte Worst a 15 et of

1 ons Pekelvlees a .... 12 et

SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 403

GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad komt a.s. Maandagavond in

openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt
o.m. vaststelling van het -uitbreidingsplan voor de
gemeente en een voorstel tot het bouwen van een
drietal woningen door jeugdige werkzoekenden.

TOESLAG OP PENSIOEN.
Het College stelt voor aan de Wed. Paapsvan

Koningsbruggen vanaf 15 Januari 1938 een bijslag

op het haar verleende pensioen to verlenen van
ƒ 2.50 per week.

DE ZAAK Ê. " ""
" ^

In verband met do nog hangende kwestie van
den heer B. heeft de heer T. Molenaar als raads»
lid een voorstel ingediend bij de Raad, om zoda»
nige maatregelen te nemen.dat de weder indienst»
treding van den directeur van het Zuiderbad
wordt opgeschort tot nadat het rapport van on»
derzoek in dat bedrijf ter kennis van de Raad zal
zijn gebracht.

Het kost toch minder
in de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
1 Blik 2 pond RIJSDOPERWTEN, MIDDEL' 1

van Hoogstraten 22 et

1 BLIK PRIMA DOPERWTEN, 3 pond 28 et
1 BLIK DOPERWTEN EN SNIJBONEN

3 pond 28 et

Dagelijks aanvoer van de A'damso Marktcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.



MEVRO UWI!UW WINTE
Van Deurse
Heden in voorraad alle soorten Plantaardappelen van zware kleigrond.

clan eerst

even naarV O O R R AA DOP
n's Aardappelhandel

KERKPLEIN 8b — TELEFO ON 7*

V

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33. Telef. 26

Deze week
als reclame :

DOUBLETTES
van 50 et voor 30 cent per % pond

ALS EXTRA RECLAME

:

4 Pencée-gebakjes voor 25 et

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Secretaris: H. Koning, Haltestraat 62, Tel. 457.

„Zet drie Nederlanders bijeen en de aanleiding

tot het vormen van een vereniging is spoedig ges

vonden".
„ Van welke zijde deze uitspraak komt, weten we
niet en enige overdrijving valt niet te miskennen.
Maar een korreltje waarheid zit er natuurlijk in-

Naast de talrijke verenigingen voor zang, sport

en liefdadigheid zijn er wel te noemen die alleen

in het leven geroepen lijken om bestuursleden een
baantje to verschaffen. Welnu, bovengenoemde
Commissie- is geen vereniging; do leden ervan
zoeken geen bezigheid voor hun ledige handen;
het steeds gestelde doel is slechts voor enkelen

iets to bereiken wat betreft het verschaffen van
werk. Het is slechts medewerking te verlenen bij

net zoeken naar een uitweg.

In verschillende gevallen staat de Commissie
machteloos, inderdaad, maar waarom moet de
jongeman, dio zich Zaterdag j.I. aanmeldde, op»

merken: „Ik dacht dat in mijn geval niet op de
Medewerking van de Commissie kon gerekend
worden." Waarom niet eerder de moeite genomen
zich daarvan to vergewissen? Hij kwam hoogst*

•waarschijnlijk te laat. Het dipIoma,_ dat voor een
bepaald doel vereist werd, was niet voldoende.

Maar dat do secretaris der Commissie nasporin»

gen moest verrichten naar het adres van den jon*

geman, was toch niet nodig.

Wij dringen er daarom nogmaals bij iederen

jeugdigen -werkzoekende op aan, zich toch vooral

bij ons te laten inschrijven op Zaterdag bij de
Commissie in het bekende gebouw Grote Krocht
EO. 10 des middags tussen 3 en 4 uur.

Voor inschrijving Centrale Werkplaats, opgave
deelname werkobject en tot het verschaffen van
aadero inlichtingen betreffende het werk der
Commissie stelt zich steeds gaarne de Secretaris

beschikbaar, voor werkzoekenden, zowel als voor
werkgevers.

De Commissie.
Zandvoort, 23 Maart 1938.

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej» Aug.J. Bisenberger
Telefoon 133 - Van Ostadestraat 25

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

EENHEID DOOR DEMOCRATIE.
Woensdag 30 Maart zal door de Beweging E.d.

D., afd. Zandvoort een grote propaganda*avond
gehouden worden in de grote zaal van „Ons
Huis".
Als spreker zullen die avond optreden de heren

H. van Houten, 2e Kamerlid en P. van Stam.
r Dat deze vergadering — gezien de te behande»
Ien onderwerpen en gelet op de zeer kritieke

tijdsomstandigheden — de belangstelling zal heb»
ben van een zeer groot deel van Zandvoorts in»

ironers — ook van de dames — is buiten twijfel.

BURGERLIJKE STAND.
i. Opgave van 18 tot en met 24 Maart 1938.

Geboren: Rudolf Jan, zoon van J. G. H. v.d.

Stadt en M. Lehmann, Duindoornlaan 27; Maaike,
dochter van O. v.d. Broek en E. A. Weber, te

Haarlem.

Overleden: G. Koning, oud 77 jaren.

Gevestigde personen:
W. de Rijcke, v. A'dam, Zeestraat 20.

J. M. Seeleman, v. A'dam, H. de Grootstraat 13.

G. L. Schaafsma, v. de Bilt, Westerparkstraat 13.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 2ö Maart
Zondag 27 Maart ..

Maandag 28 Maart
Dinsdag 29 Maart ..

Woensdag 30 Maart
Donderdag 31 Maart
Vrijdag 1 April
Zaterdag 2 April

10.54 11.48

12.24

12.58 1.22

1.44 2.00
2.22 2.36

2.54 3.10
3-28 3.44

~„^.™s - .-,. 4.04 4.20

Zondag 3 April 4.36 4.55

6.04
7-44

8.55

9.39
10-18

10.50

11.24

12.16

6.50
8.20
9.18.

9-55
10.32
11.07
11.40
12.00
12.33

NIET DE BLIKSEM IS INGESLAGEN
Maar wél onze grote reclame» en dus moeten wij, om
aan onze verplichtingen te voldoen, nog
EEN WEEK DEZE RECLAME VERLENGEN!!
Wij geven aan iederen koper

1 pd Reuzel voor slechts 30 et

| «f 1 pd Leverworst voor 25 et

|H En dan nog bij aankoop van

JU minstens 50 et vlees:
één pond dik ossenvet a 40 et

H Grote afslag 1 DIK VET SPEK 45 et per pond - 5 pond f 2.~

tJH Laat dus deze laatste gelegenheid niet| voorbijgaan PZij komt nog EENMAAL en geldt

JU ALLEEN DÉZE ZATERDAG 26 MAART

1U Daar kan niemand tegen op y dus in drommen naar

I DE CONCURRENT
HALTESTRAAT 5 TELEFOON 494
die boven HOGE KWALITEIT en LAGE PRIJS nog ieta EXTRA'S geeft!!

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke ~~

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, TéE 464

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 Telefoon 253

Spreekuren:
i Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

Er is maar één adres
ter plaatse met de
besfe sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
li' ' Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

GLAS- en VERFHANDEL
A.Kromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Vs kg,
klaaf voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p. liter 7% et

IE. KONING
Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

S Hu is- Letter-
9 schi Ider en
5 G lazenmaker

'

3
8

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkalk

Bronkhorst heeft
CREPE SANDALEN ƒ 0.69
ZWARTE HEREN MOLIÈRES . . . . ƒ 2.65
BRUINE HEREN MOLIÈRES .. .. ƒ 2-75

ALLE SOORTEN ROBINSONSCHOENEN.
Eerste klas ReparatieAnrichting.

BRONKHORST
HALTESTRAAT 21, _ OP 'T HOEKJE

INGEZONDEN.

Weledele Heer,
Nu Moeder Natuur ons ditmaal zeer gunstig

gezind is en er vele bezoekers naar Zandvoort
komen om van het mooie strand te genieten,
meen ik goed te doen Uw welwillende medewer»
king in te roepen om gedaan te krijgen, dat het
strand, ook als de lente wat vroeger haar intrede»
doet, meer toegankelijk voor de bezoekers wordt
gemaakt.
Door do toegangen naar het strand van het

overtollige zand te ontdoen en speciaal voor do
Zondagen de planken te laten leggen, zouden do
bezoekers ten zeerste gebaat zijn en misschie»
geeft een en ander het Gemeentebestuur ook nog
aanleiding om gezonde mensen werk te verschaf»
fen. \ >

Voor Uw medewerking mijn welgemeende dank
Hoogachtend, ANT MEIJER.

Wij meenden j.1. Woensdag reeds te merken,
dat er van gemeentewege al aan de afgangen 'ge»
werkt werd, maar nemen toch gaarne dit stukjó
op, omdat er spoed achter gezet zal moeten wór»
den, wil Zandvoort in dat opzicht niet te Iaat
komen. Redactie^ l

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar':

J. DE AAR
OUD * BELASTING =AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASTTS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

Vrijwillige Abonné's
Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende 'verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
eén gulden of één gulden zestig cent *) per Jaar.

Naam:

Woonplaats:

Adres: '

1) voor Zandvoort ƒ 1 per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.

15. Eindelijk wist do politie»dienaar de aan»
dacht van do luchtreizigers te trekken door het
afvuren van enige revolverschoten. „Zakken?"
brulde hij, „of ik schiet het hele ding in puin!"— „Ik kom! Ik kom!" schreeuwde meneer Van
Emmen, die, proberende te landen, in zijn wan»
hoop het stuurrad in alle richtingen draaide-
Helaas, tijdens dezo manoeuvres kwam de stoel
in zeo terecht met inbegrip van zijn kostbare
inhoud.

16. Terwijl do Pegasus over het strand hup»
pelde, wierpen do omstanders zich op het 'anker»
touw en trokken uit alle macht, om de stoel met
z'n inhoud weer op het droge te brengen. De
arme juffrouw Bibbermeier lag stokstijf van zich»
zei ven en was tot op haar gebeente toe nat. Ter»
wijl de anderen zich met haar bezighielden, maak»
to do agent zich, met z'n notitieboekje in de
hand, gereed "om próces»verbaal tegen den armen
Van Emmen op to maken.

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp,
n.m. 6.30 uur. Ds. D. Tromp.
Jeugddienst: „Jezus, de Weg".

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 27 Maart 10 en 5 uur: Ds. P. v.d.. Vloed.

Gereformeerde Kerk
Julianawefi hoek Emmawej.

Zondag 27 Maart 10_ en 5 uur: Ds. N.A.Waanimfl
5e Lijdenszondag; "Cat. Zondag 18.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 27 Maart 10.30 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12—1 uur. ">~

Maandag 28 Maart 's avonds 8 u: Vrouwenavond

Ned. Chr. Gemeenschapsbond. u ;

• Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Ouds
Bewaarschool, Duinweg.

Spr. de heer J. W. van Zeijl.
'

i

'>

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 26 Maart Einde v.d. Sabbath 7.05 uur.
Vrijdag 1 April Aanvang v.d. Sabbath 6.15 uur.
Zaterdag 2 April Einde v.d. Sabbath 7.19 uur-

'

Ochtendgebed np Sabbath te 81/* uur.
Leeroefening te kwart voor één: >
Middagdienst te één uur.

, , i

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen en Crematie's door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276
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LENTE 1938
De nieuwo lente gaan bezingen

In een van dikke woorden topzwaar lied,

Schijnheilig maar wat neer gaan schrijven,

Nee, ik kan het niet.

Wat een dwaas die durft dichten,

'Dat de hyacinth weer bloeit

Terwijl door bommen stukgereten

Ergens het bloed van mensen vloeit.

- "Welke zot- gaaf nu nog zeggen,

Dat ie een merel heeft gehoord,

Terwijl de wereld zich vol geestdrift

Opmaakt voor een massamoord?

Welk hardvochtig mens kan praten

Over do rjsinheid van de natuur,

, Terwijl reeds of binnenkort z'n medemens

,
Verbloedt in een kortademig trommelvuur.

Ik tart hem, die opzettelijk blind

De lentewonderen durft bezingen
; En de gevaren niet wil zien

.'Die al dat geschapene omringen.

Horen we heus de vogels fluiten?

Of is het misschien een granaat,

Die lafhartig afgeschoten
Reeds een brok natuur stukslaat?

Kijk eigenlijk toch maar naar die lente,

Naar die vrede en die pracht.

Misschien is deze rotte wereld

Nog te kleden naar die dracht.

De nieuwe lente gaan bezingen,

Dit jonge kmd dat amper ziet,

Zeggen dat het vermoord zal worden?
Nee, ik kan het niet. n

_'mPIET DEKKER.

HMMBWWEG2KEMUBBUBBB

W. Dorsman
Timmerman
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

Aannemer

ACHTEROM 1

MBBBBnMasaEs:

AAN DE JEUOD
ER ZIJN NOG PACIFISTEN!

'Het is m deze tijd niet makkelijk voor de pa»

cifisten om van zich te doen horen. Zij krijgen

geen kans hun stem te doen klinken m de grote

pers, in bijna alle verenigingen en partijen wordt
het pacifisme afgewezen, zijnde nu niet aan de
orde. Pacifisme is nu niet „m het algemeen be=
lang", het is er na aan toe staatsgevaarlijk te

worden verklaard.

. Daarom schijnt men er ook vrij leugens over
te mogen verkopen. Zelfs op de scholen. Wij
meenden altijd, dat politiek op school verboden
was. Het zou een onderwijzer zeker niet geraden
zijn de leerlingen over zijn pacifisme te spreken,
het zou klachten regenen. Maar het tegendeel
wordt kalm aanvaard; zo kon ergens het hoofd
van een U.L.O. dezer dagen in de klas beweren,
dat „alle pacifisten na de laatste politieke gebeur»
tenissen omgedraaid waren en nu allemaal wilden
bewapenen."

Elke werkelijke pacifist voelt de hoon hierin.

Zeker, er zijn de laatste tijd mensen omgedraaid,
anderen aarzelen Ieder kan weten hoe ont»

zaglijk moeilijk het is en wij willen hun die af=

vielen zeker niet onze hoon nageven. Ook voor
hen is de bedoelde uitspraak grievend. Maar het
is onwaar, dat elke pacifist nu bewapenaar is

geworden. En men mag zeker de opgroeiende
jeugd niet doen geloven, dat nu ieder de oorlog
aanvaardt, dat er niemand meer is, die „neen"
blijft zeggen tegen elke oorlog. De jeugd heeft er

recht op te weten, dat er — ook in ons land —
nog altijd mensen zijn, die weten, dat oorlog
zonde is, dat élk oorlogvoeren den mens onteert,— denk eens wat je moet doen in de oorlog! —
dat we ons zo doende vergrijpen aan het grote
gebod van de Liefde. Dat iedere oorlog nieuwe
oorlogen en nieuwe misdaden zal ontketenen.dat
uit het kwade nooit het goede voort zal komen.
Onze tijd wordt beheerst door haat en angst en
wantrouwen. Wij willen ons daardoor niet laten

beheersen, wij weten, dat wij een Rijk van Vrede
en Liefde hebben te dienen — en dat kan alleen

gediend worden vanuit vrede en liefde. Daar ko»
men geen wapenen bij te pas. Wie de wapenen
opneemt, stoot zich zelf uit het Vredesrijk, — dat
betekent ondergang.
Wij kennen alle bezwaren tegen ons standpunt,

wij weten, dat men het dwaas, kinderlijk vindt.

Maar is deze tegen elkaar verdeelde wereld niet

het toppunt van dwaasheid, deze mensheid, die

klaar staat tot vernietiging en dood inplaats van
tot opbouw en leven?
Wij vragen niet wat wij bereiken zullen, — wij

weten alleen, dat tegenover de geest van doi>d en
haat een andere geest moet blijken. Die van Ie*

ven en liefde.

En het is zeker de jeugd, die weten moet van
die geest. Oorlog, vernietiging is het ongewone,— vrede, opbouw hetgene wat behoort te zijn.

En er zijn nog mensen, die het willen wagen
met dio vrede en opbouw alleen, — die vandaar
uit willen leven, die niet anders mogen. Nu moet
er vrede en liefde zijn, op dit ogenblik moeten
wij broeders willen zijn. Een Gebod, waaraan
wij hebben te gehoorzamen.
Laat je niets wijsmaken, — er zijn nog pacifis»

tenl
B.O.

Het zijn de moeilijkste zaKen,
Het ieder naar de zin te maken.
Doch deze spreuk is niet van toepassing op onze
zaak, daar half Zandvoort tot volle tevredenheid

Groenten, Fruit

en Aardappelen
betrekt van de goedkoopste en meest gesorteerde

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 449

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 26, Zondag 27, Maandag 28 Maart 1938,
aanvang 8 uur. 3 Dagen opvoering van een groot
succesprogramma! 3 Dagen!
Cary Cooper en Jean Arthur in

OKÉ MESTER DEEDS

Ü

De film, die U met een enorm pleizier zult aan»
schouwen., en die U zult kwalificeren onder „de
beste films die ik ooit gezien heb". De wonder»
lijksto avonturen de gezelligste momenten..
do hevigste spanning..,., en de pakkendste cli»

max brengt U „Oké, Mister Deeds".
Het grootste succes van New»York en Londen..
van Chicago en Parijs., van de bele wereld!
U behoeft geen seconde te aarzelen! „Oké, Mister
Deeds" is de film, die voor 100 pet. O.K. is! Er
zijn ieder jaar een paar films, die torenhoog bo»
ven do rest uitsteken. Daartoe behoort Oké,
Mister Deeds . —. City Theater te Amsterdam
vertoonde „Oké, Mister Deeds" 3 achtereenvol»
gende weken voor uitverkochte zalen.

Als tweede Hoofdnummer:

DE RODEO-KAMPIOEN
Groot boeiend en sensationeel filmwerk vol actie
en spanning. Toegang voor iedere leeftijd.

Entree 40—60—80—100 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-MAT I N E E !

Opvoering van:

OKE MISTER DEEDS
met Cary Cooper en als tweede hoofdnummer:

DE RODEO-KAMPIOEN
Een film vol actie en spanning. — Entree onder
14 jaar 15 en 25 et. Boven 14 jaar 25 en 40 cent,
alles inbegrepen.

DONDERDAG 31 MAART _ 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
met opvoering van de grote superfilm welk NOG
NIET in Zandvoort is vertoond Clarke Gable en
Marion Davies in

DE LAATSTE RONDE
Klucht, Sensatie, Comedie. 'n Warnes Bros Super»
film. —

, Een buitengewoon amusante film, met
schitterende revuesscènes. Grootse opzet! Prach*
tige muziek. Een film vol actie en spanning!

Nieuw voor Zandvoort! — Entree iedere leeftijd.

Entree 30—55 cent, alles inbegrepen.

«HBBHBaSBHBBBMBnannnBBlIIBanBBB
Wegens groot succes nogmaals 5

SPECIALE AANBIED
Extra zwaro werkkous • . . . 29 Cl
Prima zijden Dameskousen zo lang do voorraad

strekt ........ 39 Ct S
43 ct
69 ct
98 ct

98 ct

Zeer dunno zijden kous . . .

Prima matzijden kous . . .

Extra file met zijden kous . •

On7e reclame:

Zeer mooie natuurzijden kous .

Al onza kousen zijn in moderno kleuren voorradig.

In kindersportkousjes do nicuwse soorten!

Herensokken extra voordelig.

Ook voor Uw CORSETTEN en BUSTEHOUDERS m
bij ons het juiste adres. §j

ZIET ONZE ETALAGES a

H

I»

KOOPJ
KERKSTRAAT 32-34

IBBMBBBBBBOHBBBi&HGiBBEBBaBaBSBfaBaBBBaBIBBl

m
MATRASSENHUIS „NOORD"

IV ie. Beetsstraat 10 (gesloten huis)

- - MONSTERKAMER. "
;W" '**-"" ~^"' "'

"

Levert U reeds

Bedstellen 2-pers., 6-delig vanaf. "'V f 13.-^

Prima gegar. Javakapok-bedstellen
2-pers., 6=delig vanaf f 21.—

Tevens voorradig: Divans, dekens, tegen scherp
concurrerende prijzen!!

Als extra aanbieding Kussens voor Rookfauteuils
f 4.50 per stel. Alles prima afwerking.

U beleefd tot een bezoek uitnodigend, Th. v. Veen.

NU OF NOOIT
Reeds voor 40 gulden 'n prachtig Radiotoestel
met aansluiting voor Pick-up en ingebouwde Electro-dynamische

luidspreker. Ook op gemakkelijke condities.

Reeds voor 60 cent per week een Radio

Vraagt U ook eens prijs van

een

ERRES RADIO
met golfbereik voor logger-

ontvangst.

De prijs en de condities zul-

len U geweldig meevallen ! !

Uw oude toestel ruilen wij voordelig in!

Wij hebben op het ogenblik een geweldige keuze in alle merken
Radiotoestellen, tegen spotprijzen Indien U het aanschaffen van
een toestel overweegt, vult dan onderstaande bon in voor nadere
inlichtingen.

BON Aan N.V. HEES en CO — DELFT
- Zend mij zonder enije verplichtingen inl. over
Radio

Naam

Straat

Plaats

(kan in open enveloppe m. IV2 c postz. verzonden worden).

N.V. HEES en GO - Peperstraat 8-10 - DELFT

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 ct

Fijne gekookte Worst, per pond 55 ct

Smeerworst, per ons 14 ct

Leverworst, per ons 9 ct

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS per pond 29 ct

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 ct

1 pond JAVAsRIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

'

v

PRUIMEN, per pond vanaf 15 ct

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 ct

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 ct

ABRIKOZEN, per pond 49 ct

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 ct

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

V.V. DE ZEEMEEUWEN.
Op de eerste Paasdag zal de voetbalvereniging

„De Zeemeeuwen" in Monopole een feestavond
organiseren met welwillende medewerking van
de bekende Haarlemse Toneelvereniging „Door
Inspanning Uitspanning" voor de opvoering van
do bekende schets van Herman Bouber „De
Jantjes". Na afloop volgt een groot bal met at»

tracties.

JONG ZANDVOORT.
Heden geeft bovengenoemd kinder» en operettes

koor in Monopole haar jaarlijkse uitvoering.
„De Sneeuwkoningin" zal worden opgevoerd en

het zal deze avond zeker evenmin als vorige jaren
aan belangstelling ontbreken.
Een kinderbal zal de avond weer besluiten.

COCKTAILCLUB.
De propaganda=avond van Woensdag is uitste»

kend geslaagd. Weer meldden zich nieuwe leden
aan. Maakt eens kennis met de cocktailclub, en
vraagt aan de leden een introductie.
Zondag a.s. fietstocht. Vertrek 2 uur, Grote

Krocht hoek Koninginneweg. Komt allen!

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Do jaarvergadering van de Zandvoortso Red*

dingsbrigado zal gehouden worden op Dinsdag
29 Maart a.s. in Bodega „Mustert". Periodiek af»

tredend zijn de heren P. v.d. Mije, voorz.»comm.,
Dr. J. v. Fraassen en de hr E. 'H. Brokmeier Jr. Ei
zullen verschillende besprekingen plaats hebben
ten aanzien van het a.s. zomerseizoen. O.a. zul»

len verschillende commissies worden ingesteld
voor beheer en verantwoordelijkheid van boten
en materiaal Gezien deze belangrijke agenda*
punten (nadere mededelingen volgen nog) worden
allen dringend verzocht tijdig aanwezig te zijn

Na afloop volgt een gezellig samenzijn, waarbij
de heer Bakels enkele films zal vertonen, terwijl

er voorts gedanst zal worden.

ONTSIERENDE PALEN WORDEN
OPGERUIMD.

Nu zowel het P.E.N, als de Riikstelefoon er

too zijn overgegaan alle verbindingen te „kable»
ren" zijn de arbeiders do afgelopen week begon»
nen do houten palen en ijzeren telefoonmasten
op ta ruimen, hetgeen vooral bij de laatste cate»
gorie nog wel eens op moeilijkheden stuit.

De ijzeren telefoonmasten, die soms wel 12 a

15 m. hoog zijn, moeten stukje voor stukjo met
een snijsapparaat afgebroken worden.

In het z.g. oude dorp heeft men nu in plaats van
de 'houten masten metalen booglampen gekregen,
die aan de gevels bevestigd werden. Het straat»

beeld, dat door de velo draden en masten vaak
ontsierd werd, is er thans zeer op vooruitgegaan

TE HUUR
1 ONG. BOVENHUIS, bev. 5 kamers, gelegen

Zeestraat, pnjs zeer billijk.

2 ONG BOVENHUIS, bev 7 k. ƒ 5.50 p. w.
3 ONG. BOVENHUIS, bev. 5 k., gel. bij het

station, ƒ 25— per maand.
4 ONGE. BEN.»HUIS, bev. kamer en suite,

voor en achter serre, ƒ 20 per maand.
5 ONG. HUIS, bev. ben. 2 k., keuken, serre;

boven 4 si k. ƒ 35 per maand.
6 ONG. HUIS, bev. ben. 2 kamers, keuken;

boven 3 si k. met gr. zolder ƒ 6 p.w.
7 ONG. VILLA op eerste stand, bev. 6 k. met

giote tuin ƒ 40 per maand.
S ONG. BOVENHUIZEN, bev. 4 k, keuken,

badk , gr. zolder ƒ 6 per week.
9 GROOT HUIS, bev 14 k., zeer geschikt voor

pension, Huur billijk.

10 GROOT HUIS, bev. 10 k, badk. en garage,
vlak bij 7ec. Huur billijk.

11 ONG. HUIS, bev. 5 k., 2 keukens met grote
tuin. ƒ 37.50 per maand,

12 ONG. HUIS, bev. kamer ensuite, keuken;
boven 3 sl.k , badk., gr. zolder, 1 min. v. zee
/ 42.50 per maand.

13 ONG. HUIS, bev. 5 k-, badk., voor en achter
balcon. ƒ 37-50 per maand.

14 ONG. HUIS, bev. 7 k., gr. zolder, gel. Zand»
voortselaan ƒ 32 50 p. maand.

15 ONG. BENEDENHUIS, Centr. dorp, bev.
4 k., keuken ƒ 19.50 per maand. Aanv. 1 Juni.

TE HUUR of TE KOOP ONGEM. EN GEM.
VILLA'S, HUIZEN EN KAMERS.

Agent van de Haarlemso Brand»Verzekering.

Billijke premie.

ZEESTRAAT 14 TELEFOON 465

GESLAAGD.
Van School B slaagden voor het toelatingsexa»

men Ambachtsschool te Haarlem Jacob Zwem»
nier en Jacob v.d. Heyden.

INDIEN UW WINTERAARDAPPELEN OP ZIJN
is het van ouds bekende adres

De Zandvoortse Aardappelhandel JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 276
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*'
Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D. Koper - Hulsmanstr* 14

PROVISIEREGELING.
Volgens een raadsbesluit van 26 Juli 1937 ont»

vangen do erkende gasfitters, loodgieters, aanne»
mers en makelaars, indien do verkoop door hun
bemiddeling plaats vindt, een provisie van 20 pet
voor kleino en 15 pet voor de grotere toestellen.

Overeenkomstig het advies van de commissie van
bijstand voor de bedrijven stellen B. en W. de
Raad voor dezo provisieregcling voor de gasfit»

ters enz. gunstiger to maken, met dien verstande,
dat ook voor do grotere toestellen een provisie

van 20 pet wordt verleend.

DIERENHULP.
Zondag 27 Maart, dus morgen, geeft de Ned.

Ver. tot Bescherming van Dieren, afd. Zandvoort
in Monopolo een groto propaganda»avond.
De bekende Toneelclub „Ons Toneel" verleent

op deze avond weer haar medewerking en voert
het blijspel „De Kribbebijter" op. Na afloop is er

een gezellig bal op muziek van The Tune Mixers.
Het belooft dus weer een goede avond te worden.

GEVONDEN VOORWERPEN.
Inlichtingen te bekomen aan het bureau van

politie, Haltestraat over de volgende voorwerpen:
Broche, diverse sleutels, ceintuur, diverse hand»
schoenen, bril, mand, zwarte doek, tas, bontkraag,
autopcd, hond (geel), schoen, brief, hondenpen»
ning 1938 (gemeente Heemstede), handschoenen,
muts, hond, sleutels, polsriem, stalen meter, riem,

vulpen, portemonnees, naafdop, sjaal, oorknop,
ijzeren gewicht, damestas en broche.

JEUGDWERK „ONZE CLUBJES".
10 April a.s. is het PalmaPasen. De clubkinde»

ren en dbk kinderen, die niet do clubjes bezoc»
ken, kunnen een Palm»Paas»stokje komen maken
en worden in de gelegenheid gesteld op Woens»
dagmiddag 6 April een stokje te komen opsieren.

Do onkosten zijn zeer gering. Woensdagmiddag
30 Maart is de laatste middag voor het opgeven
hiervoor . Inlichtingen worden gaarne gegeven
door H. Vlieger—Bos. Toegang voor alle gezind»

ten. Gebouw Brugstraat 15.

TENNISPARK

BERNADETTE'tt

HEDEN GEOPEND
Voor inlichtingen adres:

KONINGSTRAAT 23

Telefoon baan 234

Belasting-Hoekje*

PERSONELE BELASTING.
In aansluiting op de voorbeelden in het vorige

belastinghoekje geven wij hieronder een vervolg
op de aanslagen in hoofdsom en opcenten van
de Personele belasting, zoals die in 1938 zullen

worden geheven, van de verschillende huurwaar»
den met of zonder kinderen.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OJt1

JuIClJbLiEL BAL/dO LlJvA.N 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

'Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers ,
0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tfertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2<J

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ Q.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Zonder vrijheid en persoonlijke verantwoon

lelijkheid is geen beschaafd mens denkbaar.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De vergadering van E.d.D.

iMe dunkt, dat het Bestuur van E.d.D. tevreden
kan zijn over de vergadering van Woensdag j.1.

In d'e eerste plaats wat de opkomst betreft.

Be zaal van Ons Huis was met z*n 300 bezoekers
vol, zelfs in de gang stonden nog luisteraars. Na»
"tuurlijk had het nog heel waf overweldigender
gekund, maar gezien dit en gelet op dat is zelfs

Dixi niet ontevreden.
In -de tweede plaats het verloop van de verga»

dering. Ernstige en zeer zakelijke redevoeringen— geen lezingen! — die de aandachtig luisteren»

•de zaal wist te waarderen. Alleen zou het beter
geweest zijn eerst den heer Stam te laten spre»

ken, omdat deze na den bekwameren redenaar
Van Houten in den beginne zijn gehoor niet wist
te boeien.

In de derde plaats zij nog even gememoreerd
de belangrijke ledenwinst, die in de pauze reeds
het aantal van 26 bedroeg.
Over het gesprokene zal ik hier niet uitweiden,

wijl ik het daarmee grotendeels eens was, en het
m.i. weinig zin heeft te trachten door een samen»
vatting de wegblijvers toch nog iets daarvan te

geven.
"Wel is er iets, waarover ik mede n.a.v. deze

vergadering nog wat heb te zeggen, maar dat be»
waar ik liever voor een volgende keer.

Nu wil ik eindigen met de nog niet tot onver»
achilligheid of erger vervallen democraten in
.Zandvoort er nogmaals op te wijzen, hoe ver»
keerd ze zullen doen met zich door hun nieuws»
•gierigheid te laten verleiden om deze week naar
de N.S.B.»vergadering te gaan.
Democraten van Zandvoort, blijft weg van die

N.S.B.«vergadering !•

DIXI.

- "
_ ^ Het Oostenrijkse drama.

Nog slechts enkele weken geleden heeft het
Oostenrijkse volk gejuicht, toen Dr. Schussnich
zijn befaamde radio»rede uitsprak, waarbij hij

's lands onafhankelijkheid als het hoogste goed
in bescherming nam. Thans, nu de onafhankelijk»
keid heeft plaats gemaakt voor de onderworpen»
ïkeid aan de dictatuur en den volke een vrijheid

wordt opgedrongen volgens Duits recept, juicht
wederom het Oostenrijkse volk, — Dat is geen
Hosanna en Kruisigt Hem.

Ik beschuldig dat volk niet en ik zou, wanneer
ik in dat veroverde land woonde, ook tweemaal
hebhen gejuicht, al zou de eerste juichfoon een
tikje meer welgemeend zijn dan de tweede. In zo»
danige omstandigheden kiest men de wijste partij

en kijkt men de kat, die misschien voor de brute
veroveraars weleens een kater kan worden — uit

de boom.
Was nu die gapjasserij bij nacht en ontijd zo

dringend noodzakelijk? — Hebben Karl en Jo»
ihann en Friedl en Trudi er om gevraagd? Heb»
iben de gemoedelijke Oostenrijkers zo erg ver»
kngd naar de Duitse overheersing? — Men mene
dat niet. En men kan nu in Duitsland en in de
aat.»soc. sfeer in andere landen wel zeggen, dat
het Oostenrijkse volk heeft geleden onder de
«bang naar vrijheid, maar dat is geenszins in over»
eenstemming met de feiten. — Het lijden der
Oostenrijkers "gedurende de laatste jaren vond
aijn oorzaak uitsluitend in de onrustsfokerij der
mationaal»socialisten, die geen middel hebben
versmaad om de Oostenrijkse gemoedelijkheid'
door hun bedenkelijk gewroet, dat van over de
SDtuitse grens werd gedirigeerd, te vergallen.

Zo is het niet alleen in Oostenrijk, maar ook
ia^ "andere landen, o.m. in Cechoslowakije en zelfs

in ons "land. — Ook ons land kent gemoedelijk»
Beid, zelfs in zijn politieke beginselstrijd. Maar
ook in Nederland tracht men die gemoedelijkheid
door de vanuit Duitsland geleide nat.»soc. actie

te verstoren. — Met het Oostenrijkse dramatische
gebeuren voor ogen is het waarlijk te betreuren,
dat onze democratische gevoelens en ongeschre»
ven wetten niet toelaten, dat de ondermijning
van onze rust.niet finaal worde belemmerd en dat
wij het in die democratische lankmoedigheid en
lijdzaamheid moeten goedvinden, dat dit vrijheid»

vernietigende en vreedzame samenleving»versto»
rende verderf steeds maar verder doorvreet, tot»

dat wellicht ook de heirscharen der machtswaan»
ein aan . onze Oostelijke grenzen opdoemen, om
ons de. zozeer gewenste zegeningen der nationaal»
socialistische slavernij te brengen. Dan zullen ook
wij juichen, moeten juichen als- boeren, die kies»

pijn hebben. Juichen op bevel, juichen om uit con»
centratiekampen . en tuchthuizen te blijven,

juichen met gebalde vuisten en verscheurd ge»

aoed.. En dan zal wederom uit dat gejuich, dat
ten hemel schreit, ondubbelzinnig blijken, dat het
wederrechtelijk genomen land uiting geeft aan zijn

uitbundige vreugde, omdat het verlost is uit z'n

lijden, voortgesproten. uit gebrek aan vrijheid en
democratische onderdrukking.

Ziedaar het Oostenrijkse beeld, zoals ik het
klaar en duidelijk zie.

Neen, waarde lezers der democratische brie»

ven, ik overdrijf niet, wanneer ik zeg,, dat het.

annexatie»gevaar voor geen enkel klein land denk»
beeldig is. Machtswaanzin kent geen grens en is

niet te verzadigen. En de mogelijkheid is geens»

zins uitgesloten, dat we in de loop der afzienbare— ik zou zeggen zeer nabij»liggende — tijden,

nog heel wat onrechtmatigo inbezitnemingen te»

femoet kunnen zien. — We leven in de eeuw van
et kind, dat in de fascistische landen niet ten

doop, maar ten strijde'wordt • gehouden, 'dat wordt'
gevoed met mensenhaat en strijdlust. Want het is

heus niet de schuld ..van de Duitse veroveraars, dat.

niet stromen mensenbloed de Oostenrijkse bodem
hebben overspoeld.. Dat is te danken aan de edel»

Met
van



De Krilblbelbijter
op ZONDAG 10 APRIL 's avonds 8 uur in gebouw „Monopole" — Prijzen 30 cent belasting inbegrepen — BAL NA
Kaarten verkrijgbaar bijt H. Luyte, Pakveldstraafc 3, Z. J. Leen, Burg. Engelbertsstraat 9 en aan Monopole - Een beperkt aantal WERKLOZENKAARTEN ver*

krijgbaar a 12 cent belasting inbegrepen. ,.
, ,

Plaatsbespreking 10 April van 2—4 uur aan de zml

OP VEELVULDIG VERZOEK
geeft de Toneelclub „Ons Toneel"
nog n' voorstelling v.h. bekende blijsp,

Voorlopige Agenda
Zaterdag 2 April Uitvoering Zangvereniging

„De Stem des Volks" in Monopole. Medewerking
van diverse krachten.

Maandag 18 April. — Voor N.C.R.V.»micro=
foon van 7.15—7.45 Riek Bonset—(Horst.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „Immanuël"
Concert. Ned. Herv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.A R.A.»cnsemble „Fan»
tasia" in Monopole.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen

dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Een ernstig woord
Hoo jong en sterk go op dit ogenblik ook nog
moogt zijn, ook voor U komt vroeg of laat het
einde. Gij zult daarom verstandig doen met reeds
thans te beslissen, of Uw lichaam eventueel bes
graven of gecremeerd zal worden, en daartoe de
nodige maatregelen te nemen.

•Hoe langer go er meo wacht, hoe duurder Uw
lidmaatschap wordt en ook, hoo meer kans ge
loopt, dat de dood U overvalt, vóór ge een beslis»

sing hebt genomen. Denkt dus nu eens ernstig na
over het vraagstuk der doderibezorging.

• Gaarne verstrekken wij U allo verlangde in»

lichtingen. Desgewenst zijn wij ook bereid korte,
.zakelijke uiteenzettingen over de crematie en on»
ze vereniging te geven voor belangstellende groe»
pen.

Aflj, Ver. voor Lijkverbranding
Secr; afd. Zandvoortt

Dr. Metzgerstraat 75a

VERENIGING VOOR .VREEMDELINGEN*
VERKEER „ZANDVOORT".

Propaganda=avond.

Woensdag d April a.s., des namiddags half ne»
gen, heeft in Pavillon Riche een bijeenkomst
plaats van leden en geïntroduceerden van de
v.v.v.

In dezo vergadering zullen mededelingen wor=<
den gedaan over hetgeen tot dusver door de ge»
reorganiseerde Vereniging in het belang van Zand
voort is verricht, terwijl de plannen voor de toe»
komst zoveel mogelijk zullen worden onthuld.

'Het doel van deze bijeenkomst is do band
tussen de leden te versterken, opdat in d'e toe»
komst door groter onderlinge samenwerking de
belangen van Zandvoort nog meer en beter zul»
len kunnen worden behartigd. Tevens hoopt men
deze avond een groot aantal nieuwe leden te kun»
nen boeken.
Tal van attracties zullen er toe medewerken,

deze bijeenkomst een gezellig karakter te geven.

Vermakelijkheden.

In bovenbedoelde vergadering zal ook worden
medegedeeld, welke belangrijke attracties Zand'
voort in 'het komende voor* en hoogseizoen
wachten. Wij twijfelen er niet aan, of de aanwezi»
gen zullen met blijde verrassing kennis nemen
van do groto plannen, die in voorbereiding zijn

en de aantrekkelijkheid van onze badplaats in
sterke mate zullen verhogen. Reeds thans kun»
nen wij onze lezers verklappen, dat Zandvoort
het komende seizoen wekelijks zijn vaste vuur»
werkavond zal krijgen, waardoor een stroom van
vreemdelingen naar onze badplaats zal worden
gelokt.

Ziji gij reeds lid van V.V.V.?

Inderdaad, er wordt hard gewerkt in onze V.
V.V. „Gelukkig!" voegen -wij er aan toe, want dit

is voor Zandvoort van het grootste belang.
Het Bestuur van V.V.V. doet wat het kan;

op do inwoners van Zandvoort rust de plicht om
deze arbeid te steunen. Enige honderden leden
er bij en het zou de vereniging mogelijk zijn een
intense propaganda voor Zandvoort als badplaats
en als plaats voor vaste inwoning to maken. In
ons aller belang!
•Zijt gij nog geen lid, lezer? Vraagt dan eens in»

lichtingen omtrent het lidmaatschap en do direc»

te en indirecte voordelen daaraan verbonden,
welke U gaarne geheel vrijblijvend door het be=

stuur of den directeur zullen worden verstrekt-

Wij twijfelen er niet aan of het gevolg zal zijn,

dat gij U bij onze V.V.V. zult aansluiten.

jjlffifilM^WWWWIglIilWiiiréliglIil

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

lC]C3[.]Ut'3n[']nDEEOOQOD

LEUM-MAAND
1bij „De Waag"

Ie Lustrum
Ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan heb»
'ben wij besloten, dat U van alles, wat U gedurende
de maand April bij ons koopt, een bon krijgt,

zoals altijd, doch dat deze dubbele waarde heeft.

Indien U b.v. in de maand April voor ƒ 20

—

besteedt, krijgt U

inplaats van zoals anders f 1*~ nu f 2«-
aan goederen terug.

Indien U b.v. ƒ 5 besteedt, hebben zij de waar»
de van ƒ 10.— enz. enz., terwijl deze dubbele
waardebonnen evenals altijd, steeds geldig blijven.

Een voorbeeld: U komt in Augustus met ƒ 20.

—

bonnen, daarbij zijn ƒ 6 bonnen van onze
JUBILEUMMAAND APRIL, dan hebt U dus
niet ƒ 20 doch ƒ 26 aan bonnen.

Hoe meer U dus koopt in de maand
tril, hoe groter Uw besparing is

Verder kunt U profiteren van zeer bijzondere
aanbiedingen:

Zeer zware Interlock Dames
DIRECTOIRES en CAMISOL'ES
Alle maten, Ie keus, zonder weef»
fouten

Tijdelijke aanbieding

29
cent

Zware Sajet

WERKSOKKEN,
Oersterke kwaliteit.

Tijdelijke aanbieding

29
cent

"ZIJDEN
DAMES»
KOUSEN
Tijdelijke aanbieding! cent

25
ETAMINE in

diverse kwaliteiten
MARQUISETTES
en VOILES vanaf 8

cent

GEBLOEMDE
TAFELKLEEDJES
90x90 cm.
Zeer frisse dessins 29

cent

Prachtige zijden Interlock
BROEKJES
en
HEMDJES met roesje

Tijdelijke aanbieding

59
cent

THEEDOEKEN
BADDOEKEN

in 10 tallen kwaliteiten

Ook gezoomd en gelust v.a. 17 et

15
cent

Zware Graslinnen

LAKENS
150x225 cm.

Grote SLOPEN . . 39 cent

129

FRANJE, KANT
en
PLANKDOEKEN
in alle mogelijke
soorten, vanaf

3
cent

HEREN
INTERLOCK
BROEKJES
of SHIRTS . .

.

29
cent

Verder grote sortering In BEDRIJFSKLEDING, TENTLINNEN, STRANDSTOELEN-
LOPER, STRANDSTOELENVOERING, BEDDETIJK, HERENMODE-ARTIKELEN,
BABYGOEDEREN, HANDWEEFSTOF, HANDWEEFKLEDEN, TAFELLINNEN,
BORDUURKLEDEN, WOL en het gehele Kleinvak (Machinezijde in 250
— kleuren voorradig.) —

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen

Bovendien bij f 20.- aan bonnen f 2.- aan goederen terug, mits ge-
kocht in de maand April.

MANUFACTURENMAGAZIJN

Haltestraat 40-&Oa
Grootst gesorteerd

Voordeligst in prijs
Gewaarborgde kwaliteiten

Eens klant m . . . - blajft klant

Belangrijk bericht!

AVONDTEKENCURSUS TE ZANDVOORT.
Teneinde do lust tot studeren aan te moedigen

en het verkrijgen van een passende werkkring te
bevorderen, heb ik, in overleg met het gemeente»
bestuur van Zandvoort besloten:

a dat aan leerlingen, die een bepaalde graad van
technische ontwikkeling hebben bereikt, de ige»

legenheid zal worden gegeven zich aan een
examen te onderwerpen;

b dat het gemaakte werk zal worden beoordeeld
door een commissie bestaande uit drie leden,
waarvan twee door het Gemeentebestuur wor»
den benoemd, terwijl de cursusleider als derde
lid zal fungeren;

c dat aan hen, die aan de gestelde eisen hebben
voldaan, een getuigschrift zal worden uitge»
reikt, dat niet do handtekeningen der genoem»
do commissieleden zal worden bekrachtigd.

Do exameneisen volgen hieronder.

Exameneisen voor bouwkundigen.

Leerlingen, die in aanmerking wensen te komen
voor een getuigschrift, moeten zich aan een exa»
men onderwerpen. Dit examen zal worden afge»
nomen in het schoolgebouw en zal bestaan uit:

1 Het vervaardigen van een bestektekening of
gedeelte daarvan, naar gegeven schets.

2 Het detailleren van een bouwkundig onderdeel.
3 iHet maken van een perspectieftekening.
4 Het maken van sterkteberekeningen voor bal»

ken en kolommen.
5 Het berekenen van balken,' vloeren en funde»

ringen van gewapend beton, met behulp van
tabellen.

Het gebruik van een rekenliniaal en een vade»
mecum is toegestaan.

De tekeningen moeten op wit of transparantpa»
pier in potlood worden vervaardigd; de tekening
onder 1 genoemd zal gedeeltelijk in inkt moeten
worden uitgevoerd.

Gedurende heli examen hebben de gedelegeer»
den van het Gemeentebestuur het recht, zich op
willekeurige tijdstippen te overtuigen van de goe»
do gang -van zaken.

Zij ontvangen van den cursusleider tijdig opga»
ve van de dagen en uren, waarop het examen zal
worden afgenomen, alsmede van de namen der
candidaten.

,

De cursusleider:

A. RAUWERDA

EXTRA TIJDING
voor de cliënten van

DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

alsdat hij met zijn Schoenmakerij is

VERPLAATST naar de

STATIONSSTRAAT 15
BIJ DE ZEESTRAAT,

lste klas Reparaties en 3e klas prijzen.

Speciaal in Arch en Welfschoenreparatie.

De Brabantse Schoendokter.

DIERENHULP.
Bovenstaande vereniging, afdeling JJandvoort

van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren,
kan op een succesvolle propaganda=avond terug
zien, die zij voor Zondag 27 Maart j,l. in 'Mono»
polo had georganiseerd.
Do Toneelclub „Ons Toneel" heeft het zijno

daartoe bijgedragen op een wijze, die bij de volle
zaal zeer in do smaak is gevallen.

De heer Z. J. Leen, voorzitter van Dierenhulp,
opende met een woord van welkom en was zeer
verheugd over do zeer grote opkomst, wat een
compliment was voor do propaganda»commissie.
Hiermedo was dus het bewijs geleverd, dat al

heeft Dierenhulp in do laatste tijd niets van zich
laten horen, zij toch niet stilgezeten heeft. -

Een prettige avond wenste de voorzitter de aan»
wezigen too en dat is het ook geworden.
„Ons Toneel" voerdo het bekendo blijspel „De

Kribbebijter" op en wij mogen zeggen, dat on»
danks het kort bestaan dier Toneelclub, do spe»
Iers ons hebben doen genieten.
Goed spel werd gegeven, al had op enkele mo»

menten meer actie van de spelers kunnen uitgaan,
waardoor do ontknoping meer tot z'n recht zou
zijn gekomen.
Van de spelers noemen wij in volgorde van het

programma eerst den heer Z. J. Leen als land»
eigenaar, wien dat soort rollen altijd 'goed ligt

en dio zich dan ook een echte Kribbebijter toon»
de. Zijn dochter mej. C. van der Mijo een nog
jeugdigo actrice kweet zich zeer goed van haar
taak door haar vrije spel en door haar uitbundig»
heid op do juisto momenten.
Willy, zijn zoon, den heer H.Luyte, vonden wij

het best als do landeigenaarszoon op het land»
goed van z'n vader, waar hij zich meer kon geven
en dit op uitstekende wij zo deed.

Clara, do vrouw van Willy, mej. L. Waterdrin»
ker, had geen gemakkelijke rol, maar wist de
juiste manier te vinden om haar spel goed te
doen uitkomen.
Een zeer sympathieko rol vervulde de heer J.

J-lagen als bemiddelaar; zijn typering was zeer
juist, zodat zijn spel tot het beste van deze avond!
gerekend kan worden.
De heer L. J. Mühlenbruch gaf goed weer meer

to zijn dan de boerenlandeigenaar en speelde zeer
verdienstelijk.
De nog jonge kracht, den heer Jac. Levy, heeft

het in 'zijn debuut als advocaat er goed afge»
bracht.
De oude Katrien, mevr. A. Kraayenoord, von»

den wij wat al te vlug ter been, maar zij wist ver»
der haar rol goed tot z'n recht te doen komen.
Do z.g. minder belangrijke rollen van postbode

en huisknecht, beide gespeeld door mevr. C. de
Jong—Keur, vroegen ook hier de bijzondere aan»
dacht, daar zij in het geheel moesten passen.
Ook dezo rollen werden goed vertolkt, deze
„mans"rollen gingen haar goed af.

En hiermee zijn we aan 't eind van de spelers»
lijst gekomen.

10 April zaï „Ons Toneel"' een reprise van „De
Kribbebijter" geven, zodat alsdan een even suc»
cesvollo avond verwacht kan worden.
De heer Harpman bracht een woord van dank

aan de spelers en bood do dames bloemen aan,
terwijl de heer Z. J. Leen, den regisseur, den heer
Scherf, ook woorden van lof toezwaaide voor zijn
keurige regie.
Een verloting en een gezellig bal besloten deze

mooie avond.

ninmBHnwaaasBsaauM
H MEVROUW! Weet U dat heden het 5

gKAASPALEISg
5 Grote Krocht 34 is geopend 5

Iedere koper, dio boven ƒ 1.— besteedt, '
ontvangt

S 5 grote Eieren Cadeau 5
en elke 25ste bezoeker als 2

3 extra reclame een Lunchkaasje 5
Deze reclame geldt alleen voor Vrijdag 1 *
en Zaterdag 2 April.

kaaspaleis 'gr. krocht 34, tel.578
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STEM DES VOLKS.

Hedenavond, 2 April, geeft de arb. zangver.
„Do Stem des Volks" afd. Zandvoort haar jaar»
lijkso uitvoering in gebouw Monopole.
Hieraan werken mede „Haarlems Trio" bestaande
uit leden van do H.O.V. en het dubbelkwartet
van do mondaccordeonvereniging „Excelsior" on»
der leiding van den heer A. Paap.
Tot slot volgt een bal, waarvan de leiding be»

rust bij den heer Johnie Brass.
Aangezien de toegangsprijs voor velen geen be»

letsel behoeft te zijn, is een gang naar Monopole
zeer zeker aan te bevelen.

FILMAVOND.
Naar men ons meedeelt, zal er a.s. Dinsdag 5

April 's avonds om 8 uur een film gedraaid wor»
den in het kerkgebouw aan de Julianaweg. De ti»

tel is: De open Poort. Het is een film van het'
evangelisatiewerk. Wij wekken belangstellenden
op deze film te gaan zien. Een "half uur van te
voren zal er gelegenheid zijn tot bezichtiging van
het werk vervaardigd door de kinderen, die het
„naaischooltje" en de „houtzaagclub" bezoeken.
Toont U ook daar Uw belangstelling?

PARKEERVERBOD.
B. en W. hebben bepaald, dat het gedurende

het gehele jaar verboden is te parkeren op de
Strandweg en op het Stationsplein buiten het al»
daar aanwezige parkeerterrein.

GROTE PROPAGANDA»AVOND.
iHet bestuur van de Mondaccordeon Vereniging

„Excelsior" deelt ons mede, dat in gebouw Mono»
pole 'Maandag 4 April een grote propaganda»avond
zal worden gehouden door den propagandist van
do Hohner Mondorgelfabrieken. Een uiteenzet»
ting zal gegeven worden over Mondorgels en
Mondorgelorkesten. Iedereen is welkom. Toegang
vrij.

Door deze avond is do repetitie verzet naar
Woensdag.

BEKEURD.
Toen de A.J.C. j.1. Donderdagavond in groeps»

verband naar huis trok, na afloop van de Bonte
Avond in Ons Huis, werd de leider, de heer S.
Horeman, bekeurd, omd'at door een A.J.C.ser mu»
ziek op een fluit werd gemaakt.



Fa* v. HENSEN
COnPEUR
Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten-
Grote collectie Hoeden en nieuw»
sto Dassen.
Ook bij inlevering spaars en voor»
schotzegelslUl
Oppersen, Repareren en moderni»
seren op eigen atelier.

Uzersterko Schoolbroeken in
blauw en zwart, fluweel, Mans
chester, vanaf ƒ 1.10

Verloofd:

ANS BLEESING
en

DRAGAN
PETROVITCH.

'Zandvoort, 3 April 1938

Kostverlorenstraat 113a.
Strandweg 7.

Geen receptie.

Enige en algemene
kennisgeving.

(Ondertrouwd:

D. KAMSTRA
en

Fr. SOHüTTE
Huwelijksvoltrekking op
•Donderdag 21 April 1938

.'Zandvoort, 31 Maart '38

-Toekomstig adres
Zeestraat 24
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Zaterdag, 16 April

i

hopen onze geliefde
i Ouders en Groot»

|

ouders

i WILLEM TEROL
I

en
1 AAGJE TEROL—
!

VAN KEULEN
!
hun 35»jarige echt»

I
vereniging te her»

[
denken.Dat zij nog

I

vele jaren in ge»

) zondheid voor ons

[
gespaard mogen

I

blijven, is de wens
I van 'hun liefhebben»
I de kinderen, be»

I

huwd» en klêinkin»

I deren en verloof»

! 'den.

! Zandvoort, 2 April,

i Da Costastraat 1.

TE KOOP:
Tafelbiljart

en Snel-weger
Billijke prijs.

•C Drayer, v.Ostadestr.9

TE KOOP
wegens plaatsgebrek:

Opklapbed
m. ombouw en matras.

12-staafs-gashaard
3 maanden oud.

Koninginneweg 9 rood.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

16 jaar, bij kindje.
Br. 'bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4001.

Mooie solide Wieg
met bijpassende Luier»
mand ter overname aan»
geboden. Te bcvr. Kost»
verlorenstraat 55.

TE HUUR a.d. Duinweg

VRIJ HUISJE
bev. ben. 1 gr. kamer en
kl. km., keuk, plaatsje en
boven 2 fl. sl.kamers m.
zolder. Te bevragen:
Groto Krocht 12

TE KOOP: wegens klei»

ner gaan wonen een dn
prima staat zijnde

Jaarsma-Haard
Bijzonder geschikt' voor
grote salon. Te bevragen
bij Versteege's IJzerhan»
del, Pakveldstraat.

Beschaafd dagmeisje
gevr. P.G., v.g.g.v. van
8.30—4 uur. Zondags vrij

Loon ƒ 5.—. Aanm. des
avonds na 8 uur J. C. v.

Oostzanenlaan 15,Hecm»
stede.

TE KOOP wegens ver»

trek naar Indië, prima
onderhouden

B. S. A. MOTOR
350 K.K. Te bevragen:
Zandv. Radio=Centrale
Koninginneweg 19,

Telefoon 388

Woningruil
Besch. echtp. m. 1. mooi
vrijh. 'ducht bij 'bos te
Amersfoort w. t. r. m. d.

echtp. m. Juni te Zand»
voort. Br. Timorstraat 5.

Amersfoort.

Voor Mei en Juni ge»

zocht, omtrek Zeestraat

Vrije gem. Zitkamer
2 slaapkamers en keuken
Uitv. inl. met uiterste

prijs, br. no. 81, boekh-
Haverman, Ferd. Bolstr.

65, Amsterdam.

TE KOOP:
Mooie houten
Tuinkamer

uitneembaar met open»
slaande ramen 2x3 m.,
Brederodestraat 60.

GEVR. voor direct in kl.

gezin van 9—4 uur:

FLINK MEISJE
zelfst. k. werken. Mevr.
van Wunnik, Dr. Gerke»
straat 38 zwart

GEVR. per half April:

NET MEISJE
boven IS jaar, in gezin
met kinderen, voor dag
of dag en nacht.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4002.

NET MEISJE
GEVR., 3x per week,
8—12 uur. Aanmelden
Buitenverblijf 34 Zater»
dagavond 6—8 uur.

Inkoop van goud
S. DE WID, Bloemen»
winkel, " Haltestraat 42.

TE KOOP:
WOONHUIS

bev. ben. 2 kamers en
keuken; bov. 3 zolder»
kamers. Koopprijs ƒ2800

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4003.

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

'HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

EENHEID DOOR DEMOCRATIE.
Woensdagavond hield de Ned. Beweging voor

Democratie in do grote zaal van Ons Huis een
openbare propaganda»avond. De zaal was met
ongeveer 325 personen gevuld, toen- ir. Kuyk de
vergadering opende en het woord gaf aan den
'heer H. van Houten, lid van do Tweede Kamer.

Wij leven in een tijd van grote geestelijke ver»

warring, waaraan ook Nederland niet ontkomt,
aldus spreker. Na do verkiezingen het vorig jaar

Avaren do nationaalssocialisten enigszins pntmoe»
digd, doch momenteel zijn er weer symptomen,
die erop wijzen, dat in Nederland het gevaar voor
een dictatuur weer groter wordt. Daarom moet
de strijd voor do democratie blijven bestaan en
•met kracht ter hand worden genomen. Velen zoe»

ken naar iets wat hun vastheid in het leven

biedt en komen bij de N.S.B, terecht. Daarbij

komt nog de economiseho toestand. Honderddui»
zenden vragen zich af, hoe zij aan arbeid en
brood kunnen komen. Men zoekt zondebokken
en wijst in do eerste plaats do democratie aan.

Een dictator beschouwt men als een redmiddel.

'Men moet echter niet denken, dat in het natio»

naal»socialisme of communisme alleen maar
avonturiers geloven, want er zijn genoeg mensen,
idie in deze bewegingen naar betere wegen voor
de mensheid zoeken en dictatuur als een uitkomst
beschouwen. De democratie kan echter alleen ge»

diend worden door op eerlijke manier do tegen»

standers te bestrijden en hen in hun bewegingen
nauwkeurig te volgen.

De Vrede van Versailles heeft een chaos in de
wereld teweeggebracht en daardoor heeft do de»

s

Banketbakkerij Huize Roland
KERKSTRAAT 8 > TELEF. 72

OHOC. SOUFLEE per V» pond 35 et

FROU»FROU per Ui pond 35 et

HUBERTINA'S (met choc.) . . per Va pond 35 et

NOUGAT EIEREN met slagroom 10 et

Wegens ons enorm succes, deze Zaterdag»

LUNCH HAPJES
ZALM EN HUZAREN, per stuk 10 et

f 10- KASSABONS EEN TAART NAAR KEUZE

1
UITNODIGING TOT

BEZICHTIGING
VAN

ALPH. SPRENGERS
MODERN INGERICHT

SCHOE]NENMAGAZIJN
GROTE KROCHT 13
Telef. 6 voorheen Grote Krocht 8

OPENING

ZATERDAGMIDDAG 2 APRIL a.s.

Heden geopend:

§ De bekende \

I
Kousenwinkei §

l 32a Haltestraat 32a S
. _ B

Wij vragen Uw aandacht voor onze mooie col»

^ lectie Kousen, Sokken, Charmeuse, Dames» en d
g Heren Interlock, en nodigen u beleefd uit een Jj

kijkje te komen nemen. Modern en voordelig!

BIJ AANKOOP VAN EEN GULDEN, EEN S

5 VERRASSING VOOR DE KINDEREN S

Hoogachtend, -

A. W. M. Wameünk
IIUIUIIBUniHUIIIHBISaBBHBI

Kousen Reclame
Dames bekijkt U deze prijzen eens

MATZIJDEN KOUSEN 29 Ct
PRIMA WERKKOUSEN ..39 en 29 Ct
FIJNE MATZIJDEN KOUSEN .. 39 Ct

Onze reclame Kousen 59 en 69 ct

Zeer mooio NATUURZIJDEN KOUSEN 98 C
EXTRA KOOPJE:

Prima fil d'écosse met zijde Kous . . . T9 Ct
DAMES KNIEKOUSEN in diverse prijzen.

KINDERSPORTKOUSEN, de nieuwste

soorten, vanaf 24 Ct
Herensokken extra voordelig.

Ook voor Uw CORSETTEN en BUSTEHOUDERS
bij ons het juiste adres.

ZIET ONZE ETALAGES

KOOPJES
KERKSTRAAT 32-34

<

»

EZE STOFZUIGE

compleet met alle hulpstukken van prima
Nederlands Fabrikaat met 2 jaar schriftelijke

garantie ALLEEN bij de

GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SGHUILENBURG

Slechts f 39.50 Onthoudt U dat even?

Er is maar één Goedkope Amsterdammer op de

GROTE KROCHT no. 5 en 7
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§ AANKONDIGING 5

Hiermede maken "wij U bekend, dat wij g

\ Zaterdagmorgen 9 April onze HERENSALON E
2 openen bij de reeds bestaando Dameskapsalon:

jj

g Grote Krocht No. 16 8

5 De Hercnsalon in Plan Noord vervalt hiermede. JJ

s Dames en Herensalon MAISON STABEL |
Grote Krocht 16 - Telef. 559 I

5BBBBBBBaEBBBBBBBBBBBaBa BBBflflflBISBBaEBBI OMHBBBBB

mocratie gevoelige klappen gekregen. Italië voelt

zich van West»Europa vervreemd, terwijl in Duits»
land een geestelijke verwording ontstond door
de vele vernederingen, die het Duitse volk zich

moest getroosten. Da spanning kan pas vermin»
derd worden als de democratie het onrecht, 'dat

er bestaat, wegneemt. Anders staat een volgende
wereldoorlog voor de deur, waaruit niet winnaars
en overwonnenen te voorschijn zullen komen,
maar alleen verliezers. Verder worden de gren»

zen gesloten en sluiten de volken zich van elkaar
af, waardoor de tegenstelling wordt vergroot.
Elke dictatuur»beweging eist den mens radicaal

voor zich op, evenals ook het Christendom doet.

Men vraagt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid,
zowel geestelijk als lichamelijk. Een tweede ken»
merk is dat men de staat voorop stelt, boven
God. Elk middel is dus geoorloofd, als het land
er maar mee wordt gediend. De staat is God en
de leider het symbool.
Een gevaarlijke tactiek is het, de twijfelaars

te laten kiezen tussen Moskou of Berlijn, want
er is nog een derde en goede mogelijkheid, de
democratie! De dictatuur maakt iemand tot een
nummer, tot een slaaf, terwijl de democratie

iemand persoonlijke verantwoordelijkheid voor de
gang van zaken bijbrengt. Voor een ding moeten
we ons hoeden: de bestrijding mag niet alleen

negatief worden gevoerd, want niet vergeten moet
worden, dat de dictatuur»bewegingen met iets po*
sitiefs komen, namelijk met een doel, beloften en
een element van bezieling. De heste methode
moet gevonden -worden om de dictatuur»bewegin»

gen te bestrijden: de voedingsbodem moet on»
vruchtbaar worden gemaakt, voor de werklozen
moet arbeid worden gevonden! Want dan alleen

kan de politieke democratie blijven" bestaan. Het
recht van arbeid is den mens van God gegeven
en mgn moet door arbeid zijn brood kunnen vers

dienen. Bij een -welvarend volk is de geestelijke

voedingsbodem voor elke dictatuurebeweging weg»
genomen of immuun gemaakt. Democratie brengt

mee zich mee persoonlijke verantwoordelijkheid

en vrijheid. De democraten zullen moeten zoeken
naar binding wat de nationale eenheid moet be»

vorderen. E.d-D. heeft invloed gehad in 1937 op
de uitslag van de verkiezingen, waardoor deze be»

weging nu een nog grotere ,

Kïtekenis heett ge»

kregen.
Spreker besloot met te zeggen, dat de democra»

WmÊmBÊBÊUÊBBrnsmBÊmBÊSamBSÊBB^ÊS^ÊÊSm

Geef toch niet méér uit
wanneer u het met minder af kan en dan toch

Iste KWALITEIT ARTIKELEN
'—

•

voor Uw geld ontvangt. —

i
m

i
i
i
9.

MOOIE HAM, per ons lö ct

NIERWORST, per ons 13 ct

SNIJWORST, FIJNE, per ons ...

.

17 ct

BOTERHAMWORST, per ons .. 10 ct

LEVERWORST, per ons 8 ct

SAKSISCHE LEVERWORST, p. ons 12 ct

BERLINER LEVERWORST, p. ons 17 ct

GEK. WORST, per ons 12 ct

ONTBIJTSPEK, per ons 15 ct

BACONSPEK, per ons lö et

PROCUREURSPEK, per ons . . .

.

18 ct

GEHAKT, per ons 14 ct

BLOEDWORST, per ons .... 8 ct

JONGE VETTE KAAS, per ons .

.

7 ct

LEKKERE BEL. KAAS, per ons .

.

9 ct

LEIDSE KAAS, per ons 6 ct

EIEREN 3 ct

ROOMBOTER, per pond . . .

.

73 ct

LEVERPASTEI, groot blik .. .. 15 ct

Groot blik ZALM 25 'ct

JAM, per pot vanaf ., 24 ct

SARDINES, 2 blik 25 ct

RECLAME PRIJS
SPERCIEBONEN, SNIJBONEN \ <tf-

ANDIJVIE en SPINAZIE p. blik \
10 cent

SOEPGROENTE, per blikje . . . . 10 ct TOMATENPUREE, per blikje . . 10 ct

!!§?* Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging ""^BJQI

HET IS VOORDELIGER BIJ :

ZEESTRAAT 44
TELEFOON 521A. Vaarwerk

masBsosm ÜLL ifflfflfflfflfflfflSIBÜfflïlfflIÜSl

tie alleen verdedigd kan worden met moed en
overtuiging.
Na de pauze sprak vervolgens de heer P. van

Stam over het onderwerp „De strijd om het 'be»

houd der Democratie". Eenheid door Democra»
tie kan op een zeer goed geslaagde avond terug»

zien.

ZANDV. HANDELSVERENIGING.
Donderdagavond hield de Zandvoortse Han»

delsvereniging in een vrij slecht bezochte leden»

vergadering in bodega Mustert aan de Strandweg
een algemene ledenvergadering onder voorzitter»

schap van den heer E. H. Brokmeicr Jr.

Do voorzitter gaf een verslag van de
demonstratieve vergadering op 24 Maart te Am»
sterdam. Besloten werd tot het houden van een
Paas»etalage»wedstrijd, terwijl tijdens do rond»
vraag uitvoerig werd gediscussieerd over 't aan»

werven van nieuwe leden. Do volgende vergade»

ring heeft plaats op 28 April.

K.O.G.»FORNUIS.
Het K-O.G., d.i. .Kookt Op Gas fornuis is een

«asfornuis van geheel Nederlands fabrikaat (Etna
Breda). Het werd geconstrueerd door samenwer»
king van de Gasbedrijven in Nederland, de Gas»
stichting te Den Haag, d.i. het officiële keurings»

instituut voor gasapparaten, en den fabrikant,

teneinde do gasverbruikers een prima, goedkoop,
geëmailleerd gasfornuis te kunnen leveren. 'Het is

een 5»pits fornuis met oven. De 5 branders zijn:

2 normaalbranders
1 sterkbrander
1 zeer klein brandertjo voor stoven enz.

1 strijkijzerbrander.

Bij elk gasfornuis behoren 2 verchroomde strijk

bouten, voorzien van geïsoleerde bakeliet handva»
ten.De strijkijzers zijn inwendig voorzien van een
eenvoudige ribbenaccumulator, dio de hitto ge»

makkelijk opneemt en lang vasthoudt. Juist om»
dat het strijken met gas zo buitengewoon goed»

koop is (plm. 1 ct per uur!) werden deze nieuwe
moderno K.O.G.=fornuizen van een strijkijzer»

brandertjo voorzien.
Het K.O-G. fornuis zal over enige weken te

Zandvoort (Toonzaal Gasbedrijf, Oranjestraat)

worden geëxposeerd. De prijs is zeer laag n.1. ƒ 65

compleet met alle toebehoren, strijkijzers enz.

Do actio van de Gasbedrijven heeft reeds tenge»

volgo gehad, dat ook do importeurs van Duitse
gasiornuizen do prijzen inmiddels sterk hebben
verlaagd.
Gemiddeld zijn do prijken van do Duitse gas»

fornuizen, zoals Junker & Ruh, Kiippersbusch enz.

thans ong. ƒ 15— a ƒ 20.— lager dan enkele
maanden geleden! Zelfs is reeds een 3»pits Dem»
mer gasfornuis thans te leveren voor ƒ 5S Alle
gasapparaten zijn in huurkoop verkrijgbaar bij

het Gasbedrijf (Toonzaal Oranjestraat) en ook
via do erkende installateurs.

HEROPENING.
Het reeds velo jaren bekende Schoenmagazijn

van den heer Alph. Sprengers heeft een nieuw
perceel betrokken en is thans gevestigd Grote
Krocht 13.

Een grote verbetering is daardoor tot stand ge»

komen, o.a. heeft do zaak nu tweo etalages "wat

voor do toekomstige kopers overzichtelijker is.

Het interieur van het schoenmagazijn is op
zeer moderno wijze ingericht en do cliënten zul»

len do weg naar het nieuwo adres dan ook wel
weten t'o vinden.
De officiële opening heeft hedenmiddag plaats.
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Van Deursen's Aardappelh

dan eerst

even naar

Heden in voorraad alle soorten Plantaardappelen van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b

del
TELEFOON 7*
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COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE>
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Hebt U het verhaaltje wel eens gelezen van

«io twee kikkers, dio op stap gingen? Niet? Dat
js jammer, er zit iets -waars in, wat lang niet van
allerlei verzekeringen kan gezegd worden. Welnu,
in 't kort is 't zo:
De twee kikkers vonden een pot melk. Aange*

trokken door do twee druppels buiten de pot'
sprongen ze beide erin en gingen daar aan 't spars
telen, -maar zagen geen kans eruit te komen. De
ene, een pessimist, gaf al spoedig de strijd op,
-verdronk met de verzuchting: het' helpt toch niet.
Do ander, optimist, hield vol: je kunt nooit we»
ten. Hij spartelde 20 lang, tot de melk gekarnd
was, er kwam een boterbol; de kikker kreeg vas»
te voet en redde zich.

Welnu, met de Commissie is 't zo, dat er in
zekere zin alleen optimisten zijn. Ieder is ervan
overtuigd, dat er weinig kan gedaan worden.maar
waarom zou dat weinigo achterwege moeten blij»

ven. Toegegeven, veel in dit werk is lapwerk, zo»
als een spreker in de laatste raadsvergadering op»
merkte. Maar is dit niet het geval met zoveel
hefdadigheids» en steunbewegingen? Moet dit
verzuimd worden?
Do commissie vindt het een verheugend feit,

dat in do Raad van Zandvoort het voorstel is

aangenomen tot het bouwen van een drietal wo»
ningen voor ouden van dagen door jeugdige werk
lozen. Op deze plaats mogen en kunnen we geen
partij kiezen wat betreft hetgeen de voorrang
heeft: een aula of dit' aangenomen voorstel. Mis»
schien komt het eerste ook in uitvoering, zoveel
te beter.
In elk geval komt er een mooi oefenobject voor
do jonge werklozen. Bij het eerste, het kleedhuis
van de voetbalvereniging, waren er in de aanvang
een negental gegadigden, later waren er wel 40.

Do Commissie houdt zich aanbevolen voor an=
dero ideeën, raakt niet verslagen door enige te»

leurstellingen, wat betreft haar pogen, maar
dringt er op aan haar te steunen.

Het adres van den secretaris is:

H. J. KONING, HALTESTRAAT 62, TEL. 427.

Zandvoort, 31 Maart 1938.

Grote PROPAGANDA-AVOND
op MAANDAG 4 APRIL 8 uur in

Gebouw „Monopole".
Op verzoek van de Mondaccordeonvereni»
ging „Excelsior" zal do propagandist der
Hohner Mondorgelfabrieken een uiteenzet»
ting geven over Mondorgels en Mondorgel»
orkesten, opgeluisterd met gram.»platen.

Heel Zandvoort is Welkom
Toegang Vrij Toegang Vrij

BONTE AVOND A.J.C.
Donderdagavond hield de A.J.C. afd. Zandvoort
een Bonte Avond in de grote zaal van Ons Huis
ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van
de Arbeiders Jeugd Centrale. De zaal was goed
bezet toen de heer S. Horeman de bijeenkomst
opende. De Rode Valken openden het programma
met zang en dans, terwijl Frans van der Ploeg
declameerde „De Grote Reis". Hartelijk werd
gelachen om het lekenspel van de Rode Valken,
waarbij werd opgevoerd „De mechanische mens",
„De kleren van den Keizer" en „De Amerikaanse
scheersalon".
De heer .Piet Flik hield hierna een toespraak

over het A.J.C.»werk en besprak voornamelijk het
Pinksterfeest ,dat elk jaar te Vierhouten bij Nun»
speet wordt gehouden. Het gesproken woord
werd toegelicht met lantaarnplaatjes. De Rode
Wachten brachten voorts nog de revue „Artisten
gevraagd" en volksdansen. Het was een goede en
propagandistische avond voor de A-J.C

COMITÉ „VROUWENHULP"
IHeeft iemand een vouwwagentje voor ons ca»

deau of te leen? Bij voorbaat dank.
•Westerparkstraat 17.

EEN FRAAI SUCCES
Woensdagavond werden tijdens de openbare

vergadering van „Eenheid door Democratie" 27
nieirwo leden geworven Een prachtig succes!

UITSLAG VERLOTING
„JONG ZANDVOORT".

Op onderstaande nummers zijn de prijzen ge»

Tallen:
•479, 334, 406, 367, 633, 329, 302, 98, 122, 192,

313, 273, 119, 219, 435, 935, 375, 250, 505, 184, 592
en kunnen afgehaald word'en bij L. Schuiten, Ko»
ningstraat 50.

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Fijne gekookte Worst, per pond 55 et

Smeerworst, per ons 14 et

Leverworst, per ons • 9 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS per pond 29 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et
1 pond JAVA=RIJST met flesje BESSENSAP

tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

Het is bewezen
voor VLEES, en
VLEESWAREN
moet men bij

fit„DE CONCURRENT
wezen en dua moeten wij onze reclame ten gerieve van onze cliënten
nogmaals verlengen. Wij geven alleen nog deze Zaterdag aan lederen koper

l pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

l pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent +
Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00 %
Daar kan niemand tegen op, dus in drommen naar A
Haltestraat 5 - Telefoon 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft 11! J^^^^«^»<><£

Schilderswerk is Vertrouwenswerh
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

MM3HBE»UMHBU«HBMHIHUM

I Tandheelkundig Instituut
9 Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—3.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2

—

4 uur.

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooienl

Het eerste
Taxibedrijf in

Nederland
der

Stroomlij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Ztmrwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et
4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .

.

10 et
1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

1 FLES MIERIK, per flesje 10 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et
Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TE LEF. 331

Vraagt U nog waar
wij ons succes aan
hebben te danken?

door grote omzet lage prijs

daarom steeds verse waar
en tooh hoge kwaliteit
De zaak ter plaatse voor Uw
Groenten, Fruit en Aardappelen l

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 Telefoon 449

§E. KONING
Swaluëstraat 10 n
Pakveldstr. 23 g

. m
m

Huis- Letter- 5
schilderen 5
G lazenmaker

Handel in Glas-
en Verfwaren

fe^** Scherp concurrerende prijzen

Betiangselpapieren Witkalk S

MAKELAAR
W. PA A P

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR

:

OIMGEM'. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r*i n n e n
Hypotheken, Bouweredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele o? Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASUB
door G. Th'. Rotman Nadruk verboden

17. Maar meneer Van Emmen had volstrekt
geen lust, om op de „bon" te komen. „Ik heb al

genoeg geld uitgegeven", dacht hij. Hij bracht de

.

motor dus op gang en nam de vlucht, wegzwe» -

vend over de wandelpier. Maar- in z'n haast ver»
gat hij 't anker op te halen, zodat het gevaar*
lijke ding vlak boven het talrijke publiek bengel*. ,

de, dat zich op de pier bevond.

18. Voor het restaurant op het eind van de pier

stond een Duitse zanger boven op een tafeltje.

Hij zong en begeleidde zich op. de gitaar. Het
was ,,'Herr" Untermeier en hij was helemaal uit

z'n geboorteland gekomen om te zingen, dat hij

er zo "graag weer naar too wou. Droevig klonk,
zijn lied over de baren:

„O, mijn lief dorpje, o mrjn vaderland!
Hoe smacht ik naar U aan het verre strandt"

Nieuw Malthusiaanse Bond.
• Vereniging tot. bevordering.der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 "November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's*Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van HOEK en TUYT te 'ssGravenhage oï
toezending van postzegels tot een bedrag van 50-'

cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stre»'

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder -ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter-
TUYT te 'ssGravenhage, geschreven boekje.

Voor toezending als brief 10 eent bijvoegen.

EEN MIJLPAAL.
In het leven van mensen, maar ook van zaken,,

zijn van die ogenblikken, die een belangrijke pe»
riode afsluiten en daardoor tot gedenkwaardige
ogenblikken worden.
Zo is voor „De Waag", de bij iederen Zand»

voorter bekende manufacturenzaak in do Halte»
straat, de dag van het 5»jarig bestaan aangebro»
ken.
Reeds spoedig wist deze zaak het vertrouwe*

van het publiek te winnen, door z'n coulante be«-

dicning, z'n ruimo sortering en niet het 'minst
door z'n lage prijzen, vaak nog lager dan in de-
grote stadszaken.

Bij het bereiken van deze mijlpaal mag „De .

Waag" met voldoening terugzien op de eerste vijf'

jaren, die voor een nieuwe zaak gewoonlijk da
moeilijkste zijn. „De Waag" heeft zich niet alleen.-

kunnen handhaven, maar behoort zelfs reeds-
thans tot do „gevestigde' 'zaken in Zandvoort,.
met welk feit wo de leiders dezer zaak gaarne-
onze gelukwensen aanbieden.
Voor de wijze, waarop „De Waag" het Zand»-

voortse 'publiek in z'n 5*jarig jubileum denkt te-

betrekken, verwijzen we naar de advertentie die
als steeds ook nu weer in onze kolommen prijkt.

TOT VOORZITTER GEKOZEN.
De heer A. Paap is in' een Maandagavond ge*

houden commissiesvergadering gekozen tot voor»
zitter van de oudercommïssie van school B.

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»

richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15 Keukens vanaf ƒ 8

Ie klas uitvoering.

H-NOURIS - Brugstraat &

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

UITVOERING „JONG ZANDVOORT"
De Zaterdagavond in gebouw Monopole ge»=

houden uitvoering van het kindere en operette»

koor „Jong Zandvoort" was weer een groot suc»-

ces. De heer J. Post uit Haarlem had zich weer
veel moeite getroost bij de instudering van
„Sneeuwkoningin" in zes bedrijven. Hoewel we
meenden, dat de afwerking niet geheel voldoende
was, moeten we toch zeggen, dat het gebodene-
zeer in de smaak van het publiek viel. De avond
werd met een bal besloten.

KERKCONCERT.
Zondag 24 April geeft de Chr. Zangvereniging

„Immanuël" in de Ned. Herv. Kerk een concert,,

waaraan mede werken de heer Jac. Zwaan, diri»

gent van het koor, orgel, en een solo=mannen»
kwartet „Orpheus" uit Haarlem, dirigent de heer
Nico de Zwager.
Mag het Toestuur rekenen op een goede opkomst
ter repetitie van de leden? Nieuwe leden zijn op
de eerstvolgende repetitie 'Dinsdag 8.30 uur fn

Ons Huis van harte welkom.

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bediening v.d. H. Doop.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 3 April 10.30 uur: Ds. H. C. v.d. Brink-
nam. 5 uur: geen dienst.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweö hoek Emmawej.

Zondag 3 April 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning;
6e Lijdenszondag. Cair. Zondag 19.

Nederlandse Protestanten Bond
CZandv. Kring „Godsd. Leven); Brusstr. 15.

Zondag 3 April 's avonds 7 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12

—

1 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr.te Heemstede.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 2 April Einde v.d. Sabbath 7.19 uur.

Vrijdag 8 April Aanvang v.d. Sabbath 6.30 uur.

Zaterdag 9 April Einde v.d. Sabbath 7.32 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8V2 uur.

Leeroefening te "kwart voor één.
Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Bouw- en Bijwerk
Begrafenissen en Crematie's door geheel

Nederland.

Dir. JAC KOPER
Kruisstraat 16 —

,

Telefoon 276
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RAADSVERGADERING
Maandagavond vergaderde de Raad van onze

Gemeente in openbare zitting ten raadhuize on»
der leiding van Burgemeester van Alphen.

Notulen.
De notulen van de vergadering van 28 Febr.

•werden onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken.
Goedgekeurd was de heffing van 75 opcenten

op de Gemeentefondsbelasting. Advies zal door
B. en W. uitgebracht worden over een verzoek
van O.S.S. 'betreffende de huur van een gym»
nastieklokaal, over een verzoek van den heer Mo»
lenaar betreffende inhouden van steun, over een
verzoek van hetzelfde raadslid betreffende het
rapport Zuiderbad en over een verzoek van het
schoolbestuur Brederodeschool betreffende meu»
bilair.

Toeslag Pensioen.
In de raadsvergadering van 28 Febr. -werd een

voorstel betreffende het niet verlenen van toe»

slag op pensioen en door B. en W. ingediend,
door de raad verworpen. B. en W. stelden thans
voor een toeslag van ƒ 2.50 per week aan de wed.
Paap—van Koningsbruggen te verlenen. Met cl»

gemene stemmen keurde de raad dit goed.

Vakonderwijs.
Met algemene stemmen werd op voorstel van

B. en W. de beloning voor het vakonderwijs per
leerling gesteld op ƒ 3.55 voor het lager en op
ƒ 5.79 .'voor het uitgebreid onderwijs.

Bijzonder onderwijs.
Volgens voorstel van B. en 'W. werd besloten

aan het bestuur van de Wilhelminaschool een
voorschot van ƒ 3631,91, aan de R.K. school een
van ƒ 3716,28 en aan de Brederodeschool een van
ƒ 1527-36 op de door de Gemeente te betalen ver»

goeding voor het jaar 1938 te verlenen.

Werk voor. jeugdige werklozen.
B. en W. hadden voorgesteld een drietal wo»

ningen door jeugdige werklozen te doen bouwen.
Een aula, waarop de aandacht van B. en W. als

gelijk werkobject gevestigd was, kwam te hoog,
daar te uitvoering ervan begroot werd op
ƒ 10.000. Bij het eerste object bestond kans op
subsidie, wat bij 't tweede zeker niet het geval
zou zijn. Ook zouden bij de bouw van een aula

do kosten niet vergoed kunnen worden.
De heer Van Rijnberk acht 't bedrag te hoog

geraamd, 't Behoeft niet zo indrukwekkend te

worden.
De heer Molenaar wijst op het noodzakelijke

van een aula. Reeds tien jaren geleden ijverde

ds. Posthumus Meyes voor zo'n stichting. Wat de
bouw van drie woningen voor Ouden van Dagen
betreft, hij zag gaarne een groter complex. 'Hij

gelooft niet, dat de wethouder de bouw van een
aula wil steunen, vandaar de geopperde bezwa»
ren. De fout is, dat 'twee zaken, die verschillend

MIEP
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Steensma's
Modelvleeshouwerij
Wij geven deze -week bij aankoop van 50 et vlees

% pond Gekookte Worst a 15 et of

SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 403

beroep bij do Kroon heeft enige malen voor den
appellant gunstige resultaten gehad. Na overleg

hebben B. en WT, gezien het advies van de Ncd.
Bond van Gemeenteambtenaren een nieuwe rege»

ling voorgesteld.
voor hoofdambtcnaren zal het zijn drie maan»

den vol salaris, drie maanden 85 °/o, vijf volgende
jaren 70 %, dan vijf jaren 60 % en vervolgens
50 °/o. Voor do andere beambten zal het zijn de
wedde en 75, 60, 50 en 40 procent. Met dien vers
stande, dat het wachtgeld niet daalt onder het
bedrag van het uitgestelde pensioen. Bij uitzon»
dering kan in bijzondero omstandigheden het
wachtgeld verlengd worden.
"Wordt met algemene stemmen aangenomen.

Jaarwedde Directeur P.W.
B. en W. stelden voor het salaris van den Direc»

teur van P. \V. te bepalen op ƒ 3500 met vijt twee
jaarlijkse verhogingen van ƒ 200 tot ƒ 4500.

Do heer Suering heeft bezwaar, dat do vele
werkzaamheden den gehelen man zullen vragen
en dat deze verhoging een grotere keuze had gege»
ven, als het m do oproep vermeld was geweest.
Nu wordt bijwerk gereserveerd.
Do Voorzitter deelt mede, dat reeds is bcslo»

ten om goedkeuring van bijwerk door B. en W.
verplicht te stellen.

Do heer Molenaar heeft het bezwaar, dat eerst

benoemd werd en na de benoeming het salaris

van de oproep verhoogd. Hij acht dat niet in het

belang van de Gemeente.
De heer Groen vindt do verhoging van ƒ 3000

op ƒ 4500 te groot.
Do Voorzitter wijst er op, dat in deze overleg

is gepleegd met Georganiseerd Overleg.
Het voorstel van B. en \V. wordt aangenomen

met de stemmen van de heren Molenaar, Suerink,

Van Toombergen en Groen tegen.

Uitbreidingsplan.
Wethouder Slegers gaf een algemeen overzicht.

Hij wijst er op, dat gerekend is op betere tijden.

Rekening is gehouden met de waarde van de
grond. Ruimte is ook voldoende opengehouden,
b-v. voor speelplaatsen. Dat de dennenaanplant
in de bouwgronden wordt opgenomen en lege

duindelen voor plantsoen worden bestemd, kan
zijn goedkeuring niet krijgen. Voor sportterrein

is achter het P.E.N, gebouw reeds grond aange»
kocht. Verharding van het Visserspad is thans

nog te kostbaar, bovendien bestaat de bepaling,

dat geen tussenwegen aangelegd mogen worden.
Bij uitbreiding is het aantal winkels in Plan
Noord gesteld op 35, maar dat is dan ook bij vol»

ledige uitvoering bedoeld.
De heer Molenaar had gaarne wat meer ge»

hoord over de bezwaren, die door de inwoners
tegen 't plan waren aanhangig gemaatk. Hij heeft

bezwaar tegen do geprojecteerde weg over de
oudo begraafplaats en tegen do besloten bebou»
wing aan de Dr. Metzgerstraat. Ook zou hij gaar»

ne wat vernemen over de bezwaren van grote

maatschappijen b.v. Zandvoorts Duin.
Velen in 't dorp zijn verontrust over de weg bij

de begraafplaats. Hij wijst er op, hoe vermoed
wordt, dat bij ruiling van grond met Huize Ster»

re der Zee de oude begraafplaats zal uitgewisseld

GOEDKOPE BLOEMENKIN
heeft een GROTE COLLECTIE ,

Bloemen en Planten
zowel voor de tuin als huiskamer.

Komt U eens kijken, de prijzen zijn laag!!

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

worden. Wat de Metzgerstraat betreft, nu wor»
der» bouwspeculanten bevoordeeld, omdat de
pensions achteruitgang tegen hoge prijzen zullen

moeten aankopen.
De heer Van Rijnberk is niet tevreden over de

verklaring van den Wethouder. Deze zegt wel dat

er ruimte voldoende is, ook voor sportterreinen,

maar hij had het liever als vast plan gezien.

Ook de heer Suerink vraagt open bebouwing
van de dr. Metzgerstraat, omdat die daar al ge»

deeltelijk bestaat.
Wethouder Slegers vestigt er de aandacht op,

dat met den heer Molenaar als wethouder reeds

het plan gemaakt was voor een weg over de oude
begraafplaats. Van annexatie is geen sprake en

als men van bevoordeling spreekt, dan is dat een
besliste onjuistheid. Speelruimte vastleggen in het

plan kon niet. Ook met do eenzijdige bebouwing
van de randwegen heeft men gebroken om de
exploitatie te dienen. Met de bevloeimgsvelden
hoopt men goede teelgrond te verkrijgen. Het ver»

schil met Huize Sterre der Zee is ontstaan, om»
dat men meende, dat de oplossing van den heer

Zwiers niet de juiste was.
De heer Bolwidt vraagt nog eens, of achter de

begraafplaats alleen een tegelpad wordt aangelegd

en krijgt dat bevestigd.
De heer Molenaar vraagt, de weg over de oude

begraafplaats uit het plan te lichten en aan de
Metzgerstraat do bebouwing toe te laten, zoals

die tot nu toe was bepaald.

De heer Joustra heeft het bezwaar, dat te veel

van 't duinlandschap wordt afgesloten. Tegen de
weg langs de oude begraafplaats verklaren zich

de heren Joustra, Molenaar, Van Toombergen en
Koning.

Bij de stemming over open of gesloten bebou»
wing aan de Metzgerstraat staken de stemmen.

Een goedkoop adres
is ieder van pas en
de Huismoeder daarmee in haar sas

HANDPEREN, per pond 15 et

SINAASAPPELEN, 10 voor 45 et

ANDIJVIE, 3 pond 25 et

SPINAZIE, 3 pond 25 et

DIK LOF, per 3 pond 25 et

AM. WIJNSAPAPPELEN, 2 pond . . .

.

25 et

Neemt proef.

PUIK BESTE DUINAARDAPPELEN, p. kg 8 et

KLEIAARDAPPELEN, 10 kg 40 et

FLESSEN POSTELEIN 22 et

P. J. van den Berg
Haltestraat 20 - Telefoon 307

MATRASSENHUIS „NOORD"
Nic. Beetsstraat 10 (gesloten huis)

MONSTERKAMER.
Levert U reeds

Bedstellen 2-pers., 6-delig vanaf . . f 13.—
Prima gegar. Javakapok-bedstellen

2- pers., 6-delig vanaf f 21.—
Tevens voorradig: Divans, dekens, tegen scherp
concurrerende prijzenll
Als extra aanbieding Kussens voor Rookfauteuils
f 4.50 per stel. Alles prima afwerking.

U beleefd tot een bezoek uitnodigend, Th. v. Veen.

Veilinggebouw

Ds Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telef. 464

«langrijke Veiling
op DINSDAG 5 APRIL 's morgens 10 uur

Alwaar geveild zal -worden: Eiken en noten Slaap»
kamer ameublement, Engels en andere ameuble»
menten, 2 mooie witte Laqué garderobe spiegel»
kasten, Buffetten, groto Eetkamertafel, e.a. Rook»
stoel met Pullmankussens, Clubjes, Vloerkleden,
Radio, Teakhouten Dekenkist, Schilderstukken,
Barbierstoilet met 2 scheerstoelen, 3 mooie Bad»
kuipen, Ledikanten, Bedstellen, Cylinder mangel,
Eleetr. en 'Handwasmachine, Stofzuiger, groot
Koksfornuis, LTsmachine met motor, 80 houten
Winkeldozen, Vitrines, Glas en Aardewerk, enz.

Oes middags 2 uur BUITENVEILING
van een partij Tuinstoelen en tafels, Tuinpara»
sols, Tuinameublementen, 30 Stoelen, geschikt
voor Eetzaal, Terrasschotten, Wasbakken, Rieten
Serrestoelen. Tevens een verplaatsbare Consump»
tie»ijstent met porceleinen potten en bijbehoren.

KIJKDAG: Maandag 4 April a.s. van 10—8 uur

Venduhouder N-V* WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 464

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 2 tot en, met Maandag 4 Aprilt

8 uur! 3 dagen! 3 opvoeringen van een groot
schlagerprogramma!

Grace Moore en Franchot Tone in

THE KING STEPS OUT
Een glorieuze film met aanstekelijk werkende op»
geruimdheid: geestig, gezellig en grappig, met ro»

mantiek, zang en schoonheid. De vrolijkste en
charmanste film die u ooit van Grace Moore zag
en hoorde! De gouden stem van Grace Moore. De
romantische charme van Franchot Tone! De glo»

rieuzo melodieën van Fritz Kreisler maken deze
film tot een ideaal amusement!!

Een film die een ieder in verrukking zal brengen;

ALS TWEEDE HOOFDFILM:

GEVAAR IN DE TUNNEL
Een film met een avontuurlijko inslag een
boeiende handeling. en een geweldige climax. In»

stortende gangen.... aardverschuivingen.... on»
tijdige explosies.... gevaar in de' tunnel.
Een film vol spanning van de eerste tot de laats

ste meter! Toegang boven de 14 jaar,

Entree: 40—60—80—100 et alles inbegrepen-

Zondagmiddag half drie FAM I L I E-MA T I N E E !

Opvoering van de grote film welke nog niet in

Zandvoort is vertoond':

DUIVELS VAN HET VERKEER
Een film vol spanning en actie. De spanning stijgt

met elke meter film. Verder een schitterend bij»

programma.
Entree 15 en 25 cent alles inbegrepen.

DONDERDAG 7 APRIL, AANVANG 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van 2 schitterende films, welke nog
NIET in Zandvoort zijn vertoond!

. ALS EERSTE:

GOLDDIGQERS VAN 1937
met Dick Poweü en Joan Blondell. Schitterend
gemonteerde Warner»revue»film, -welke zelfs de
Golddiggers van 1933 verre overtreft.
Nieuw voor Zandvoort.

ALS TWEEDE HOOFDFILM:
DUIVELS VAN HET VERKEER

met James Cogney en Pat O'Brien. Een sensati»
onele film vol spanning en actie. De spanning
stijgt met elke meter film. Een kei van een pro:
grammat Toegang boven 14 jaar.
Populaire Entreeprijzen: 30 en 55 et alles inbegr.

VERHUURBILJETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

»*«»*+»»«
Goedkope Schoonmaakprijzen
GEKLEURDE TAFELMATJES . . 10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

FLINKE BROODTROMMEL 89 et

PRIMA ENG. ZEEMLEER 38»98»165»225 c

ALLUMINIUM FLUITKETELS . . 59 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

GROTE WASMAND 375 et

STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

4 PANSPONSEN 10 et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et

COCOS RAGEBOL 28 et

STERKE BEZEMS 25—35—55 et

COCOSBOENDERS 5—10 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAFELDOEKJES : 10 et

MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et

STERKE MATTENKLOPPER 25»35»48 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

STERKE KEUKENMATTEN .... 124 et

DUBBELE MATTEN 198 et

TAFELZEIL, per el 45 et

10 TREETRAP ' 248 et

ASFALTPAPIER p. meter 15 c
per rol f 1.95

VERGEET DEZE PRIJZEN NIET!!!

Fa. Th.
Haltestraat 27

Pasveer
Telefoon 311

Tegen het voorstel van B. en W. stemmen de he»

ren Joustra, Vallo, Molenaar, Suerink, Van Toom»
bergen en Groen.
Het uitbreidingsplan wordt op deze uitzonde»

ring na met algemene stemmen aangenomen.

Tramplein.
De Voorzitter deelt mee, dat er plannen he»

staan om de losse ijstent op het Tramplein door
een vaste te vervangen en achteruit te plaatsen.
Met het recht van stoelen plaatsen zal de pacht.

ƒ 450 per jaar zijn.

De heer Molenaar had deze kwestie liever als

agendapunt vermeld gezien.
De heer Vallo gelooft niet, dat er veel verfraaid

wordt als er stoeltjes geplaatst worden bij de
tent.

De Voorzitter geeft de verzekering, dat alles

besproken is om tot verbetering van de toestand
te komen.
De heer Bolwidt gelooft, dat een vaste tent nog

meer ergernis zal geven. :Hij had gaarne een beter
omlijnd plan gezien in dit geval.

Do Voorzitter vraagt een principe besluit, om»
dat 1 April de paehttijd eindigt. Later zullen dan
gegevens verstrekt worden.
Tegen het principe besluit stemmen de heren

Vader, Molenaar, Suerink, Van Toombergen,
Groen en Bolwidt. Weer staken de stemmen.

Boulevard.
Met algemene stemmen krijgen B. en W. de

beschikking, om bij feesten enz. de Boulevard tij»

delijk voor het verkeer af te sluiten.

Kerkstraat.

Nadat Wethouder Slegers gewezen heeft op de
vele bezwaren tegen de grote bomen in de Kerk»
straat, wordt met algemene stemmen besloten
deze bomen te rooien en door jongere te ver»

vangen.
Daarna wordt de openbare zitting gesloten.

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

VERENIGING DIERENHULP.
Afdeling Zandvoort der Ned. Ver. tot Bescher»
ming van Dieren Secretariaat Haltestraat 51-

Alle leden en Dierenvrienden oprecht dank voor
hun medewerking, welke onze propaganda=toneel=
avond zo uitnemend heeft doen slagen. Ook onze
verloting, waarvoor een groot aantal repen choco»
lade beschikbaar was, slaagde uitstekend, dank zij

de medewerking der meisjes onder leiding van
do dames onzer propaganda»commissie.
Van de 34 mooie prijzen werden iceds een 28»

tal afgehaald, terwijl onderstaande alsnog bij on»
dergetekende kunnen worden afgehaald.
Het was voor het bestuur en de propaganda»

commissie een waar genoegen, dal de meeste de»
zer prijzen reeds in de feestzaal in ontvangst wer*
den genomen. Het verhoogde nog de feeststems
ming, toen men den een na den ander met een
groot Eetservies, Divankleed, Taart, Schemer»
lamp, Bloemstuk of Fruitmand huiswaarts zag ke»
ren. Voorwaar, wij kunnen met voldoening op
het daarvoor gedane werk terugzien.
Alhoewel het financiële resultaat daarmee niet

in overeenstemming is — en ook niet kon zijn,

vanwege het beschikbaarstellen van een 200 tal

goedkopo entrée=bewijzen voor werklozen, welke
haast alle zijn verkocht — hebben wij hierdoor
toch ook bereikt dezen een mooi toneelstuk te
laten zien. Het bestuur hoopt echter, dat deze
propaganda nog verdere resultaten zal hebben,
doordat een groot aantal inwoners zich als lid

zal opgeven en zich tevens zal abonneren op ons
maandblad. Contributie is ƒ 1.25 per jaar; abon»
nement ƒ 0.35 per jaar, franco thuis. Dus bedra»
gen welke Binnen ieders bereik liggen. Aan onze
afd. is verbonden een Dieren»Ziekenfonds. 'Hier»

over zijn nadere inlichtingen te bekomen in Zee»
straat 35 en Kostverlorenstraat 17 en 14.

Nog af te halen prijzen zijn gevallen op de
nummers: 215, 307, 327, 127, 479 en 155.

Wederom bereiken ons berichten over Dieren»
mishandeling door de schooljeugd en nu van z.g.

„OHe»vogels" aan ons strand, waarop het Han»
delsblad van 9 dezer de aandacht vestigde en
waarover mij onderstaande brief werd toegezon»
den. Door opname ervan zal hopelijk, herhaling
dezer barbaarsheid worden voorkomen.

iM.

Zeer geacht bestuur, Graag zou ik uw aan»
dacht eens vragen voor het volgende:

In het Ochtendblad v.h. Handelsblad van he»
den 9 Maart stond in een stukje over de bad»
plaats Zandvoort, dat de met teerolie besmeurde
vogels op het strand daar „door de schooljeugd
mishandeld worden, totdat de dood een eind
maakt aan hun lijden". Dat zo iets onder be»
schaafden voorkomen kan is toch wel diep en
diep treurig! Komt niemand daar dan tegen op?
Schijnbaar niet! Maar is dit dan niet een arbeids»
terrein voor Dierenhulp. Zou Dierenhulp niet
een zodanige invloed kunnen uitoefenen, dat de
Overheid hier ingrijpend op gaat treden? Het
zou toch zeer wel mogelijk zijn, dat zulk 'n Over»
heidsoptreden to Zandvoort plaats had! En dan
do school zelf! Indien Dierenhulp eens aan alle

schoolhoofden en onderwijzers krachtdadige me»
dewerking in woord en daad verzocht. Zeker zou
dezo ten volle verleend worden. Ook de dieren»
vrienden onder de jeugd zelf zouden hier door-
afkeurend op te treden tegenover hun wrede mak»
kers en door bescherming van de dieren ter plaat»
se op 't strand tegen de wreedheid der anderen,
zeer veel tot stand kunnen brengen, 't Is altijd-

'n brutale minderheid, die zulke lafheden begaat,
maar wanneer ze zien, dat ze energiek tegenge»
werkt worden, laten ze 't wel.
Ook zou aan de jeugd gezegd kunnen worden,

dat zulke vogels te helpen zijn, door de stookolie
met rauwe lijnolie en een lauw sopje te verwijde»
ren. Daardoor worden de veren ook wel ontvet
en kan het dier de eerste tijd nog wel niet naar
do zee teruggebracht worden, maar met vis»

afval, dio in Zandvoort genoeg aanwezig is, is

zo'n stumperd in leven te houden. Zulk een arm
dier 'n tijdje tot zich te nemen, werkt veredelend
op de goede instincten van den mens, terwijl van
het mishandelen van zo'n beest, niet alleen dit

beest de dupe wordt, maar ook de mensengemeen»
schap, want dit mishandelen werkt zeer ten na»
dele van de gemeenschap, daar de mishandelende
persoon in de wreedheid verstompt en dus ook
ten opzichte van zijn medemensen tot wreedheids»
misdrijven vervallen zal. Vandaar ook, dat in»

grijpen van de Overheid in deze zeer zeker veel
overheidsingrijpen inzake wreedheidsmisdrijven
ten opzichte van de gemeenschap besparen zal.-

Zou Dierenhulp ook niet in Het Dierenhoekje
af en toe dit zeer noodzakelijke onderwerp ter
sprako kunnen brengen? 'Hoe meer welwillenden
medewerking verlenen, hoc eerder aan genoemde
wreedheden een einde komt! Een flink optreden
van het publiek tegen de lafbekken (want dat
zijn dierenkwellers toch in de grond van de
zaak!) doet wonderen. Als men maar probeert en
doorzet, dan zal mens eens zien!

Met de meesto hoogachting en bij voorbaat
dank.

• Uw dw. M. SCHOUS.

GEOPEND.
Met het voorjaar als er nieuwe planten en.

bloemen komen, verschijnen te Zandvoort ook
do nieuwe zaken.
Zo is Vrijdag j-1. in perceel Haltestraat 32a een

zaak geopend door den heer A. W. M. Wamelink
onder de naam van „De bekende Kousenwinkel".
Een mooie etalage stelt ten toon datgene, wat de
dames zeker zal interesseren, terwijl er voor de
heren ook wel iets bij zal zijn.

Ter gelegenheid van de opening staat do kin»
deren een verrassing te wachten. O leze hiervoor
do advertentie in dit blad!

Maranatha, Jezus komt
Wie boeken en geschriften wil lezen over de
„Wederkomst des Heeren" alsmede het „Zoekt
licht", kunnen dezo bekomen bij

H* Keur, Zuiderstraat 8



38e JAARGANG No. 41 ZATERDAG 9 APRIL 193S

ZANDV00RT5E COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOURANX OPGERICHT IN 1899
WAARIN OPGENOMEN „„DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2(J

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Zandvoort leeft weer,

Zandvoort streeft weert

Zandvoort met z'n fijne zee,

Zandvoort met z'n V-V.V.l

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Polemiek met l.B.

Gewoonlijk lees ik uw Democratische Brieven
met genoegen en ook met instemming. Van Uw
laatste brief kan ik dat heiaas niet zeggen. Wel
staat er ook nu weer veel in, waarmee ik'volko=
men accoord kan gaan, maar juist tegen enkele
cardinalo punten heb ik zulke ernstige bedenkin»
gen, dat ik niet kan nalaten ze te uiten.
De geweldige pluim, die U Dollfuss en Van

Schussnigg op de hoed steekt, is m.i. absoluut
niet verdiend, wijl juist zij het zijn geweest, die
Oostenrijk rijp hebben gemaakt voor het natio»
naalssocialisme, want dat was het thans, 't Is me
onbegrijpelijk, hoe U kunt zeggen, dat het
Oostenrijkse volk „immuun is gebleven voor anti»
democratische infectie"! Was de z.g. Katholieke
Standenstaat dan zoveel beter dan de volledige
nat.ssoc. of fase. staat? Beter, d.w.z. menselijker
verdraagzamer vooral voor de andersdenkenden?
Is U dan de Februari»strijd van 1934 al helemaal
vergeten, en ook, dat nadien de soc.»dem. bewe»
ging volkomen onderdrukt bleef? Denkt U ook
eens terug aan een Dr. Seitz en zovele andere
waardigo democraten.
Hoe kunt U zeggen, dat pas nu in Oostenrijk

„eerlijke en openlijke critiek plaats heeft moeten
maken voor geheime, ondergrondse verbetenheid",
terwijl dit reeds 4 jaar gelden gebeurde, toen de
democratie werd neergeslagen, en terwijl dit al

die jaren door zo bleef, dank zij Uw Dollfuss en
Von Schussnigg, twee mannen die den dictator
speelden, maar er niet de nodige capaciteiten
voor hadden.
Neen, het Oostenrijkse volk — minus het soc.

dem. deel — was volkomen rijp gemaakt voor de
inlijving bij Duitsland. Hitler behoefde dan ook
slechts even aan de boom te schudden en de rijpe

vrucht viel hem zo in de hand. En het volk juicht
en zelfs de kerken juichen den nieuwen, onvers
valsten dictator toe.
U meent, dat zij juichen „met gebalde vuisten

en verscheurd gemoed". Ik geloof dat niet. Spe»
ciaal voor de joden wordt de toestand erger, in

één woord „levensgevaarlijk", maar die juichen
toch niet. die plegen nog liever bij bosjes zelf»

moord.
Zie, wat U schrijft over dat tweemaal juichen,

wat U ook zou doen, zij het de tweede maal als

een boer die kiespijn heeft, dat is er m.i. wat
Oostenrijk betreft heel erg naast, en wat Uzelf
betreft, betreur ik het, dat U zich tot die uiting
hebt laten verleiden. Het volk in Oostenrijk had
niet behoeven te juichen de tweede maal, het had
thuis kunnen blijven. En ook U zult eventueel
niet de straat op behoeven te gaan om den dies

tator en zijn knechten toe te juichen.U kunt en
zult — ik houd me ervan overtuigd — waardiger
doen met thuis te blijven, want Ü is democraat!
Weet U, hoe ik het zie? Geen van beide keren

heeft het gehele Oostenrijkse volk gejuicht. Wèl
de grote middenmoot, die rijp was gemaakt voor
de dictatuur, en de tweede keer zelfs nog harder,
omdat die tweede dictator veel „echter" was. De
eerste keer hebben ook de democraten zich door
de — overigens veel te late en slappe — tege»

moetkomendheid van Von Schnussnigg, die z'n

„tioon" voelde wankelen, laten verleiden tot

juichen, maar de tweede keer hebben zij gezwes
gen, „verbeten", en toen juichten tien keer zo
hard en van ganser harte de nationaalssocialisten

mee, die de eerste keer veelbetekenend gezwegen
hadden.
Ook de gelaten houding der grote democratie

sche mogendheden -tekent U te mooi. Ook zij heb*
ben de aansluiting of Kever uitlevering van Ooss
tenrijk aan Duitsland gezien als het logische slot

van de gang van zaken. De slotscène heeft ze al»

leen wat verrast en vanwege het ongewone wat
verlegen doen staan met hun figuur. Want hoe
verklaart U anders de geheel andere houding en
reeds bij voorbaat tenopzichte van TsjechosSlos
wakije?
Neen, geachte heer l.B-, ik vind het jammer, dat

U die laatste brief hebt kunnen schrijven. Dat
Uw werkelijkheidszin U niet weer zo erg in de
steek zal laten, is mijn oprechte wens.

REALIST.

Antwoord.

De schrijver van bovenstaand artikeltje heeft

slechts één ding over het hoofd gezien, namelijk
dat het hier gaat, uitsluitend en alleen, om het
behoud van de democratie tegen haar vernieti»

ging.
Daarnaast valt alle partij=gekrakeel voorlopig

weg. In Oostenrijk moge de worsteling tussen de
regering en de sociaalsdemocraten een bittere nas

smaak hebben achtergelaten, een feit is het niets

temin, dat de soc. democratie zich evenzo fel en
heftig heeft verzet tegen het nation. socialisme

als de afgetreden regering dat heeft gedaan.
Dat het Oostenrijkse volk rijp was voor een

nat. soc. inlijving, is moeilijk aan te nemen en ge*

heel in strijd met do feiten. In dat geval immers
had men het door Von Schussnigg uitgeschreven
plebesciet rustig en vol vertrouwen kunnen af»

w-achten. Het feit, dat deze m.i. voor de hand ligs

fiende proefsopsdessom zulk een geweldige angst

heeft teweeg gebracht i.d. nat.soc. gelederen, wijst

op het tegendeel en spreekt boekdelen. In dit

verband is het ook lichtzinnig te beweren, dat

Oostenrijk als een rijpo vrucht is gevallen in de
boomsohuddendo hand van den overweldiger.

Waarvoor dan die geweldige legerscharen aan de
Oostenrijkse grens! Men plukt geen rijpe vruch»

te.i met do gepantserde vuist en bij de oogst

zingt men geen krijgsliederen.

Do waarheid is, dat op de grens tussen Duits»

land en Oostenrijk, door het nation. socialisme

het kruitvat is geplaatst, dat Europa en misschien

we; do gehele wereld in vuur en vlam had kuns

nen zetten. Dat is voorkomen door de ridderlijke

en opofferende houding van Dr. Kurt von Schuss»

nigg, de held van Oostenrijk en daarvoor wil ik
hem, ten spijt van alle kleingeestige en kleinzies
lige beoordelaars, mijn hulde brengen.

Dr. Kurt von Schussnigg wordt hierboven ges

noemd een dictator zonder capaciteiten. Aldus bes
titelt men ook -weleens van zekero zijde Dr. Cos
lijn. Wanneer daarmee wordt bedoeld dictatorss
capaciteiten of juister uitgedrukt, dicfatorssbrus
taliteiten, dan kan ik mo daarmeo volkomen ver»
enigen. En dan vind ik het alleen nog maar
jammer, dat die dictators»zonder»capaciteiten te
democratisch en derhalve te lankmoedig zijn tes

genover do ondermijnendo geest van do verkon;
digers en do belijders der dictators mét capaci»
teiten. Tussen een eerlijke goedmenende en goeds
willende, staatsman en een dictatorszonderscapa»
citeiten, ligt het voor de gemeenschap verderfe»
lijk gewroet van het nationaalssociahsme, zoals
dat in Oostenrijk was en zoals het in Nederland
\-.n in andere kleine landen is. Abnormale toes

standen eisen nu eenmaal abnormale maatregelen.
Zie, geachte realist, dat is mijn realisme, mijn

werkelijkheidszin, waarvoor ik Uw beklag niet bes
hoef te aanvaarden, maar waarop ik trots meen
te mogen zijn.

I.B.

Democratisch Zandvoort.

Wel niemand zal van mijn hand een verslag van
of een beschouwing over de N.S.B.svergadering
van j.1. Dinsdag verwachten.
Maar wel wil ik thans even constateren, dat

onze badplaats gezien de twee openbare vergades
ringen met récht democratisch Zandvoort ges

noemd mag worden, want de N.S.B.svergadering
had in tegenstelling met do E.d.D.svergadering
een zeer miniem bezoek van uit Zandvoort zelf,

ondanks de nog wel met kwistige hand verspreide
gratis toegangsbewijzen.
Dat do N.S.B.svergadering geen volledig fiasco is

geworden tegenover do Democratische vergade»
ring is dan ook enkel te danken aan het zéér
grote bezoek van buiten Zandvoort, dat o.a. met
een dertigtal auto's en zelfs met een autobus naar
onze badplaats was getrokken, om te voorkomen,
dat do vergadering een mislukking zou worden.
Dat is dus in orde en ook in orde was het, dat

do democraten in Zandvoort die vergadering zo
volledig genegeerd hebben.
De.belangstelling voor„de N.S.B, is in onze bad»

plaats dus gelukkig wel héél erg slinkende.
Dat constateert Dixi met zeer veel genoegen.

Hij betreurt het alleen maar, dat niet ook deze
pennevrucht van hem aan de „volksgenoten" (van
buiten Zandvoort) kan worden voorgelezen, ges

lijk geschieddo met z'n vorig artikeltje in de
N.S-B.svergadering van j.1. Dinsdag.

DIXI.

PROPAGANDAsAVOND V.V.V.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer staat

de laatste weken in het middelpunt van de bes

langstelling. Na de reorganisatie der vereniging
tot een semisofficicel lichaam is er een kentering
merkbaar en begint het wantrouwen (meestal om
gemotiveerd) te wijken. Burgemeester v. Alphen
werd ambtshalve voorzitter en onder zijn leiding

zijn reeds verschillende plannen uitgewerkt en is

reeds veel tot stand gebracht.
Het bestuur achtte het daarom noodzakelijk

een propaganda»avond voor de leden te beleggen,
welke j.1. Woensdagavond in Pavillon „Riche" aan
de Boulevard de Favaugo plaats vond. Het aantal
belangstellenden had groter kunnen zijn, maar zes

ker is, dat do wegblijvers ongelijk hebben gehad!
Men stond nogal afwijzend tegenover het nieuwe
bestuur, waaruit wel duidelijk blijkt, dat de V.V.
V. nog veel moeilijkheden zal moeten overwin»
nen. Maar wij zijn zeker, dat deze moeilijkheden
gemakkelijk te bekampen zijn, indien de plannen
doorgang zullen vinden en Zandvoort in het seis

zoen 193S veel zon zal hebben.
Het welkomstwoord werd gesproken door Burs

gemeester H. van Alphen. Spreker wees op de
bedoeling van deze avond, namelijk het bevordes
ren van de prettige geest bij de leden onderling
en het aanwerven van nieuwe leden.

De directeur van de V.V-V., de heer J. A. C.
Kruyt, sprak vervolgens de wens uit, dat de Ie»

den hem medewerking maar ook vertrouwen zcu»
den schenken en dan was hij zeker, dat de V.V.V.
een goede toekomst tegemoet zal gaan. Het wan»
trouwen zal echter moeten wijken voor medewers
king en vertrouwen.
Als de vraag gesteld wordt, of in Zandvoort als

les gedaan is om de vreemdelingen te trekken,
dan moet spreker daarop met „neen" antwoorden.
Dat is niet de schuld van de oude Vereniging,
maar vooral de schuld van de inwoners zelf! De
moeilijkheden met geld waren vaak onov.erkome»
lijk, terwijl de Zandvoorters hun portemonnaies
angstvallig cHeht hielden.... Verandering hierin
is dringend gewenst, daar Zandvoort anders totj

een klein, onbeduidend dorpje zal terugvallen.

Met sprekendo cijfers toonde spreker aan, dat
het buitenland meer reclamo maakte, dan Hol»
land, en dat de Hollanders door deze reclame naar
het buitenland trokken. Zandvoort zal een steen»

tjo moeten bijdragen om hierin verbetering te_

brengen; onder aanvoering van burgemeester Van"
Alphen zal dit dan ook zeker gelukken. Het aan»

tal leden is met ruim 20 pet gestegen en het bc»

drag der contributies met ongeveer ƒ 325,—, een
prachtig succes dus. Do inwoners van Zandvoort
moeten begrijpen, dat een ieder lid moet worden
van de V.V.V. Eerst dan kan een grootse reclame»
campagne worden opgezet, welko zal klinken als

een klok!
Wat de propaganda betreft, opdracht is gege»

ven tot het drukken van 10.000 folders (waarop
do hotels en pensionlijsten worden vermeld) in

vier talen, het stratenplan is herdrukt, terwijl 5000
wandelkaarten zullen worden uitgegeven.

Do commissie voor vermakelijkheden heeft hard
gewerkt en een prachtig programma samengesteld.
Op 22 Mei zal o-a. een harddraverij plaats heb»
ben op do Boulevard do Favauge, een nieuwtje
voor de badplaats. Indien het weer zijn medewer»
'king verleent, zal Zandvoort door duizenden wors
den bezocht. Een aantal vuurwerken zal worden
afgestoken, terwijl het programma verder ver»

meldt het organiseren van bals, een bloemencorso,

een groto gecombineerde reddingsdemonstratie
van de N.Z.H.R.M. en de Zandvoortse Reddingss
brigade, kinderbals, kinderwedstrijden en een cons
cours do carosserie.
Do inwoners wordt tevens verzocht om bij de

verschillende feestelijkheden de vlaggen uit te
steken, hetgeen do feeststcnuning zal verhogen.
De heer Kruyt besloot zijn inleiding met een over»
zicht to geven van de verhouding van Zandvoort
met de andere (en kleinere!) badplaatsen, waaruit
wel duidelijk bleek, dat onze badplaats nog veel
heeft in to halen.
Na het officiële gedeelte bleven de aanwezigen

nog lange tijd gezellig bijeen. Het „kienen" had
aller belangstelling en groto vreugdo wekte het
feit, dat Burgemeester Van Alphen voor de twees
do maal beslag legde op het krentenbrood. Het
beste zal zijn den burgemeester maar uit te scha»
kelen in de toekomst, om anderen ook een
kans to geven. Mevrouw Benjamins bracht enige
liedjes met begeleiding van de guitaar ten ges
horo en mocht veel succes oogsten. Do heer G.
Kiefer bood haar een prachtig bouquet bloemen
aan.
De heer Anth. Bakels vertoonde vervolgens een

komische film, terwijl „The International Stars"
voor do dansmuziek zorgde. Het was een goede
avond voor de V-V.V.

DE HEER L. J. RINKEL OVERLEDEN.
Donderdagmiddag is na een langdurige ziekte

in het Diaconessenhuis te Haarlem omstreeks
half drie overleden de heer L. J. Rinkel Sr.
Do heer Rinkel werd geboren op 1 December

1881 te Haarlemmermeer en bereikte dus een ou»
derdom van 56 jaren. Ruim 28 jaren heeft de over»
ledene de leiding gehad in de zaak van Carels en
bewoog zich dus veel in het middenstands» en
zakenleven, waarin hij een vooraanstaande figuur
was.
Do heer Rinkel was oprichter van de Zandvs

'Handelsvereniging; hij werd eerst tot commissaris
gekozen, daarna benoemd tot secretaris en vers
vulde voorts nog gedurende twee jaren het voors
zitterschap. Lango jaren is hij penningmeester
van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
geweest, doch moest enigo weken geleden wes
gens ziekte voor deze functie bedanken. Ook als
Regent van het Oude Mannen» en Vrouwenhuis
heeft hij veel werk verricht.
De teraardebestelling zal a.s. Maandagmiddag

om half drie te Zandvoort plaats hebben.

HET JUBILEUM VAN DEN BURGEMEESTER
In aansluiting op ons vorig bericht betreffende

het a.s. jubileum van den Burgemeester verna»
men wij van het voorlopig comité, dat in overleg
met den jubilaris een receptie zal worden gehou»
den ten raadhuize, welke is vastgesteld op Zater»
dag 16 April a.s. Op die dag zal de gelegenheid
bestaan den heer en Mevrouw Van Alphen de
hand te drukken en wel van 3—4 uur voor depu»
taties . van verenigingen en organisaties en van
4—5 voor particulieren.

STEEK DE VLAG UIT!
Ons werd verzocht de bevolking op te wekken

de vlag uit te steken op Vrijdag 15 April en Za»
terdag ló April a.s. Zoals men weet viert Bur»
gemeester H. van Alphen dan zijn ambtsjubileum.
Laat niemand achterblijven!

„ARTIKEL 188"
Do toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"

heeft in studie genomen het blijspel „Artikel 188"
in één bedrijf door Herman Heijermans. Op 1

Mei zal het worden opgevoerd tijdens de Mei»vies
ring in gebouw Monopole.

WERKLIEDENVERENIGING „ONDERLING
HULPBETOON" ZANDVOORT.

Emmabloemcollecte.

Maandag, 18 April, 2 Paasdag, zal in onze ge»
meente de alom bekende jaarlijkse Emmabloem»
collecte ten bate van do t.b.c.sbestrijding worden
gehouden.
Het bestuur van „Onderling Hulpbetoon" doet

een dringend beroep op hen, die willen medewers
ken dezo collecte te doen slagen en een dag hun
tijd willen offeren in het belang van do vele lijs

ders aan deze vreselijke ziekte.
Da t.b.c.sbestrijding vraagt veel geld, zeer veel

zelfs. Dit kan alleen door moeite worden verkre»
gen. Bedenk dat de moeite hiervoor gedaan, wel»
gedaan is. Maar vele handen maken licht werk.
En vele collectebussen kunnen in Zandvoort met
mooi weer veel geld binnen brengen.
Wij hopen dan ook, dat naast de oude getrou»

wen er velo nieuwe collectrices en collectanten
zich Maandagochtend 18 April, 2o Paasdag, om
9 uur in do oude bewaarschool zullen melden om
de Emmabloemcollecte in Zandvoort te doen sla»

gen.
DE KRIBBEBIJTER.

gaat morgenavond in Monopole; heeft U Teeds
kaarten en plaats besproken? Het wordt een
avond van vrolijke lach.

HEROPENING.
Do reeds jarenlang bestaande Herenkapsalon

van den heer F. Stabel is thans verplaatst naar
do dameskapsalon van diezelfde naam, Grote
Krocht 16.

Een groto uitbreiding heeft hierdoor plaats ge»

had, wat do Herensalon ten goede is gekomen.
Modern is de zaak opgezet en het interieur ziet

er gezellig uit.

Het zal dan ook niet uitblijven, dat de cliënten»

kring door deze verbetering vergroot zal worden.
De heropening heeft hedenmiddag 2 uur plaats.

RECTIFICATIE.
Naar men ons van de zijde van het bestuur van

de SchoolsBrederodestraat meedeelt, is in het
Raadsverslag van verleden week een onjuistheid

geslopen. Op het verzoek n.1. van het bestuur der
Chr. School Brederodestraat om medewerking tot

het doen aanbrengen van 'n vochtwerende bedek»
king is door B. en W. aanstonds gunstig geadvi»

seerd. Van een beroep van het bestuur der school
bij gedeputeerdo staten tegen een afwijzende
raadsbeslissing is geen sprake, daar geen afwijs

zing heeft plaats gevonden.
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SPORT.
VOETBAL.

Zandvoort 2 in de storm.

Onder wel zeer slechto weersomstandigheden
hebben do Zandvoortsreserves Zondagmorgen in
Haarlem do strijd aangebonden tegen „Vliegende
Vogels", do kampioen van IA, van wie met 2—

1

gewonnen werd. Hoewel men het uit de cijfers

alleen niet kan afleiden, zijn do Zandvoortenaren
do gehele wedstrijd het meest in do aanval ges
weest en in het veld was hun overwicht dan ook
veel groter. Arie Molenaar, als spil, heeft een
flink aandeel in do overwinning gehad, terwijl
Leen Hollenberg, dio in de voorhoede speelde,
voor do beide doelpunten zorgde.
Ondanks de koude en de bulderende storm, wa»

ren er nog vele supporters met de blauwgelen mee
getrokken.

Vóór de beslissing.

Zondag kan do beslissing vallen, als Bloemen»
daal in Amsterdam van Ahrends wint. Dan zal de
groto spanning eindelijk geweken zijn. Maar, al
moeten — op papier— de withemden beduidend
sterker genoemd dan hun tegenstanders, bij voet»
bal blijft alles mogelijk. Vandaar dat Zandvoort
goed zal doen, z'n tegenstander a.s. Zondag, de
Zeemeeuwen, niet to onderschatten. Een beslis»
singswedstrijd met do Meteoor en waarschijnlijk
ook met Bloemendaal en Kinheim, blijft dan tot
do groto mogelijkheden behoren.

'Het zal op 't terrein aan de Verlengde Halte»
straat aan belangstellenden niet ontbreken. Laat
ons hopen, ondanks het belang van deze wedstrijd
voor do blauwgelen, op een faire en hoogstaande
strijd, waarbij, evenals in de vorige wedstrijd, het
aan do medewerking van dat publiek niet mag
ontbreken.

IS-

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"
OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2 Telef. 258

Vastgesteld voor a.s. Zondag.

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 2 uur.

In verband met deze wedstrijd heeft het bestuur
enigo controlesmaatregelen moeten nemen. Zater»
dagmiddag zal van 5 tot 6 uur aan het terrein een
voorverkoop worden gehouden. Do prijzen der
plaatsen zijn met inbegrip belasting Tribune 42 et,

staanplaatsen 28 et, jongensplaatsen 18 et, kin»
deren 5 et. Werklozenkaarten verkrijgbaar uitslui»
tend op vertoon van stempelkaart.
Aan de leden -wordt verzocht a.s. Zondag geen

gebruik te maken van de tribune, terwijl aan kin»
deren zonder geleide de toegang tot de tribune
zal worden geweigerd.
Maandag 25 April, 8 uur Alg. Vergadering in

„Ons Huis".

GOLF.
De handicap competitie wedstrijd Kennemer

—

Amsterdam, dio Zondag te Zandvoort gespeeld;
werd, eindigde in gelijk spel, 4—4.

Do uitslag is als volgt:
Foursomes: F. W. de Haan 5, en C. van Baaien 16,
winnen van C. Dekker 10 en F. C. Nurse 12, met
1 up.

L. Bysterus Heemskerk 8, en Mr. J. E. Schol»
tens 15 verliezen van E. Lefebvre 11 en J. Nien»
huys 13, met 4 en 2.

D. van Capellen 26 en J. R. Koning 12 verliezen
van C. I. Graaf Schimmelpenninck 10, en H.
Mayer 15, met 2 en 1.

Singles: F. W. de Haan 5, wint van C. Dekker
10, met 2 en 1.

L. Bysterus 'Heemskerk 8, verliest van O I.

Graaf Schimmelpenninck 10, met 7 en 5.

J. R. Koning 12 en F. Lefebvre 11, spelen all

square.
Mr. J. E. Scholtens 15 verliest van J. Nienhuys

13, met 1 down.
O van Baaien 16 wint van F. C. Nurse 12, met

3 en 2.

D. van Capellen 26 wint van H. Mayer 15, met
3 en 2.

Do Maandelijkso wedstrijd, 18 holes handicap
medalplay, werd gewonnen door:

Damesprijs: Mevrouw Dekker, 26, 73.

Herenprijs: E. Lefebvre, 11, 73 .

OPENING KINDERPENSION.
Zondag a.s. zal in de Dr. Joh. Metzgerstraat 82

een kinderpension worden geopend door den heer
en Mevrouw Frank, dat aan de meest moderne en
hygiënische eisen beantwoordt. Zowel de ligging
als inrichting van het nieuwe pension, dat in een
lang gevoelde behoefte voorziet, zijn van die aard
dat met reden mag worden verwacht, dat het
echtpaar Frank in zijn nieuwo onderneming vol»
ledig zal slagen.

Het secretariaat der Ncd. Israël. Gemeento is

vanaf heden eveneens gevestigd Dr.Joh. Metzger»
straat 82.

COCKTAILCLUB.
IHet bestuur van deze jeugdclub schrijft ons:

Zondag 10 April a.s. fietstocht naar de bloembol»
Icnvelden. Vertrek 2 u. precies van hk Gr. Krocht»
Koninginneweg. Komt allen en neemt vrienden en
kennissen mee!
Woensdag 13 April a.s. afscheidsavond in do

Bar van Monopole. Het wordt een gezellige dans»
avond. Komt ook dan allen en neemt vele intro»
ducees mee!
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De Krilblbelbijter
op ZONDAG 10 APRIL 's avonds 8 uur in gebouw „Monopole" — Prijzen 30 cent belasting inbegrepen — BAL NA
Kaarten verkrijgbaar bij : H. Luy te, Pakveldstraat 3, Z. J. Leen, Burg, Engelbertsstraat 9 en aan Monopole - Een beperkt aantal WERKLOZENKAARTEN ver-
krijgbaar a 12 cent belasting inbegrepen. . Plaatsbesprekiog 10 April van 2—4 uur aan de zaal

OP VEELVULDIG VERZOEK
geeft de Toneelclub „Ons Toneel"
nog n' voorstelling v.h. bekende blijsp.

1,
•

'

I

'

Ij li

I
•

Voorlopige Agenda
Donderdag 14 April Radio N.CR.V. 7.15

—

7.45 Ria Draak—Groeneveld draagt eigen een»
voudige gedichten voor.

Maandag 18 April. — Voor N.C.R.V.=micros
foon van 7.15—7.45 Riek Bonset—Horst.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „ïmmanuël"
Concert. Ned. Hcrv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.AR.A.»ensemble „Fan»
tasia" in Monopole.

Zaterdag 18 Juni. —. K.T.K.»z\vemwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Een ernstig woord
Hoo jong en sterk ge op dit ogenblik ook nog
rnoogt zijn, ook voor U komt vroeg of laat het
einde. Gij zult daarom verstandig doen met reeds
thans to beslissen, of Uw lichaam eventueel be»
graven of gecremeerd zal worden, en daartoe de
nodige maatregelen to nemen.

®Hoe langer go er mee wacht, hoo duurder Uw
lidmaatschap wordt en ook, hoo meer kans ge
loopt, dat de dood U overvalt, vóór ge een beslis»

sing hebt genomen. Denkt dus nu eens ernstig na
over het vraagstuk der dodenbezorging.

• Gaarne verstrekken wij U allo verlangde in»

lichtingen. Desgewenst zijn wij ook bereid korte,
zakelijke uiteenzettingen over de crematio en on»
ze vereniging to geven voor belangstellende groe»
pen.

Arb, Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort:

Dr. Metzgerstraat 75a

Avondtekenschool Zandvoort

Tentoonstelling
TEKENWERK

op DONDERDAG 14 APRIL 1938 in de
Oude Bewaarschool aan de Duinweg, des

avonds van 8—10 uur. Toegang vrij.

N.CG.O.V.
Do Nat. Chr. Gch. Onth. Ver. houdt op Don»

derdag 14 April a.s. Ledenvergadering. Belang»
stellenden zijn hartelijk welkom. Aanvang 8 uur
in „Ons Huis".

ISRAËL'. ARMBESTUUR.
Zaterdagavond a.s. geeft het Israël. Armestuur

alhier in Monopole zijn voorjaarsavond, waarvan
de opbrengst zal moeten dienen tot ondersteu»
ning der talrijke, aan zijn zorgen toevertrouwde,
behoeftige gezinnen.

Zoals steeds is voor een uiterst attraetioneel
programma zorg gedragen. Zo zal de alom beken»
de, ook to Zandvoort meermalen met uitbundig
succes opgetreden Dora Gerson ook thans weder
van haar onvergelijkelijlte kunst doen genieten en
zal het Amsterdamse Joodse Koor, onder leiding

van zijn dirigent S. H. Englander wederom mede»
werking verlenen. Een ballet onder leiding van
Hansy en Daisy Goetze zal vervolgens het pro»
gramma completeren, terwijl onder do tonen van
de Monopole»Band, de danslustigen tot 3 uur zich
zullen kunnen vermaken.

IHet bestuur rekent stellig op een volle zaal.

waartoo de yeer geringe entreeprijs alleszins de
mogelijkheid opent. »

A. K UI K
SPECIAAL HEREN KAP PER

SWALUESTRAAT 15

Alleen bij Bronkhorst
Bruine en zwarte heren Flex»molieres f l»yy

Wij nemen als betaling
ook bonnen aan van
„D e Eendracht"!
Bronkhorst, Haltestraat 21

Op 't Hoekje.

's Zondags
ook na (i uur — de gehele djg

Iedere koper van 3 broodjes ontvangt een aardige
Paas=Kinderverrassing.

m
ROOD

HALTESTRAAT 35

Wegens toezegging ener inboedel zal in het laatst

van April weder een

BELANGRIJKE VEILING
worden gehouden. Dagelijks gelegenheid voor het
opgeven en inbrengen van goederen.

Venduhouder N. V. Waterdrinker
GROTE KROCHT 20 — TELEFOON 464

Goedkope Schoonmaakprijzen
GEKLEURDE TAFELMATJES . . 10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

FLINKE BROODTROMMEL 89 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

4 PANSPONSEN 10 et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et
GROTE DOOS WAS 20 et

COCOS RAGEBOL 28 et
STERKE BEZEMS 25—35—55 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAFELDOEKJES 10 et

MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et
STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et

STERKE MATTENKLOPPER 25»35»48 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

STERKE KEUKENMATTEN .... 124 et

DUBBELE MATTEN 198 et
TAFELZEIL, per el 45 et

10 TREETRAP 248 et

i

ASFALTPAPIER p. meter 15 c
per rol f 1.95

VERGEET DEZE PRIJZEN NIET!!!

Fa. Th.
Haltestraat 27

P a s v eer
Telefoon 311

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej\ Aug. J. Bisenberger
Telefoon 133 Van Ostadestraat 25

Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D. Koper - Hulsmanstr* 14

Een goedkoop adres
is ieder van pas en
de Huismoeder is er mee in haar sas

HANDPEREN, per pond 15 et

SINAASAPPELEN, 10 voor 45 et

ANDIJVIE, 3 pond 25 et;

SPINAZIE, 3 pond 25 et

DIK LOF, per 3 pond 25 et

AM. WIJNSAPAPPELEN, 2 pond . . .

.

25 et

Neemt proef.

PUIK BESTE DUINAARDAPPELEN, p. kg 8 et

KLEIAARDAPPELEN, 10 kg 40 et

FLESSEN POSTELEIN 22 et

P. J- van den Berg
Haltestraat 20 - Telefoon 307

UBILEUM-MAAND
bij „De Waag kk

U WEET HET REEDS:

Ow bonnen hebben dubbele waarde
In do Jubileumsmaand dus bij ƒ 20.—. bonnen

f 2.- aan goederen terug
*

(

en toch zeer bijzondere aanbiedingen.

Hoe meer U dus koopt in de maand
April, hoe groter Uw besparing is

KINDERSPORTKOUSEN,
reeds vanaf 19 et

Zeer zware Interlock Dames
DIRECTOIRES en CAMISOLES
Alle maten, Ie keus, zonder weef»
fouten

Tijdelijke aanbieding

29
cent

ZEER MODERNE ZIJDEN
DAMESKOUSÉN 149 ct

Zware Sajet

WERKSOKKEN,
Oersterke kwaliteit.

Tijdelijke aanbieding cent

ZIJDEN
DAMES*
KOUSEN
Tijdelijke aanbieding!

25
cent

ETAMINE in
diverse kwaliteiten
MARQUISETTES
en VOILES vanaf 8

cent

GEBLOEMDE
TAFELKLEEDJES
90x90 cm.
Zeer frisse dessins 29

cent

Prachtige zijden Interlock
BROEKJES
en
HEMDJES met roesje

Tijdelijke aanbieding

59
cent

THEEDOEKEN
BADDOEKEN

in 10 tallen kwaliteiten

Ook gezoomd en gelust v-a. 17 ct cent

15

Zware Graslinnen

LAKENS
150x225 cm.

Grote SLOPEN . . 39 cent

129

FRANJE, KANT
en
PLANKDOEKEN
in alle mogelijke
soorten, vanaf .

.

3
HEREN
INTERLOCK
BROEKJES
of SHIRTS . .

.

cent

29
cent

Verder grote sortering In BEDRIJFSKLEDING, TENTLINNEN, STRANDSTOELEN-
LOPER, STRANDSTOELENVOERING, BEDDETIJK, HERENMODE-ARTIKELEN,
BABYGOEDEREN, HANDWEEFSTOF, HANDWEEFKLEDEN, TAFELLINNEN,
BORDUURKLEDEN, WOL en het gehele Kleinvak (Machinezijde in 250
— kleuren voorradig.) ,

—

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen

Bovendien bij £ 20.- aan bonnen f 2.- aan goederen terug, mits ge-
kocht in de maand April.

MANUFACTURENMAGAZIJN

Haltestraat 40-40a
Grootst gesorteerd

Voordeligst in prijs
Gewaarborgde kwaliteiten

klant . . . . . blijft Mant

'n Gezien geschenk
is en blijft altijd een mooie Plant

of 'n bouquet Bloemen.

Een billijk adres is het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

iiHiuiiBBinmiiiiinmHuni

Voor hen die bet nog niet weten !

!

geven wij een klein overzicht van onze uit-

gebreide artikelen, die wij

BENEDEN STADSPRIJZEN VERKOPEN
Electra artikelen, Stofzuigers, Radio's, Strijkbou»
ten, Lampekappen, Schemerlampen, Wandlamp*
jes, Slaapkamerlampen, Leeslampen, Rijwielen,
Rijwielonderdelen, Snoer, Kabel, Verfwaren,
Autopeds, Kinderwagens, enz.

Laat II niet misleiden l

De Goedkope Amsterdammer is alléén

Henk Schuilonbury
Grote Krocht 5-7 ~ Telefoon 474

Mi

ATZES
bestelt men bij

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 TELEF. 331

CRACKERS, per doosje 10 ct

Pakje ONTBIJTMATSES, 10 stuks 21 ct

DOOS]E VAN 1 POND 50 ct

DOZEN, 5 pond inhoud, 50 stuks ƒ 2.30

LOSSE MATSES, per stuk . . . . 5 ct

EXTRA TIJDING
voor de cliënten van .„

DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

alsdat hij met zijn Schoenmakerij is

VERPLAATST naar de

STATIONSSTRAAT 15
BIJ DE ZEESTRAAT.

1ste klas Reparaties en 3e klas prijzen.
Speciaal in Arch en Welfschoenreparatie.

De Brabantse Schoendokter.BUUUEHh
Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels,
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

[Goedkope Aanbieding
8 Knap nu Uw rijwiel op

S

f 5.50 I

2 Buitenbanden
1 Kettingkast . .

1 stel Spatborden
1 Stuur of Pedalen J

Gratis gemonteerd gedurende de Paasweek.

S RIJWIELEN, vanaf ƒ 42.50
SPORTsRÏJWIELEN ƒ 57.50
TRANSPORTRIJWIELEN .... ƒ 55.00

1 Gulden per week.
mm

De grootste voorraad, de beste Rijwielen bij

i JAN POOL - Haltestr. 58

H

H
n
BBI

Ie klas reparatie=inrichting

Tandems te huur

GLAS- en VERFHANDEL
A*Kromhout, Haltestraat 24

ANNEX VOLKSDROGISTERIJ
Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en Vs kg,
klaar voor hel: gebruik. Tevens Witkaïk te koop.

Petroleum p* liter 7% ct

Wij handhaven door ons succes wederom onze
reclame!!

Steensma's
Modelvle eshouwerij

,

Wij geven deze week by aankoop van 50 ct vlees

\ pond Gekookte Worst a 15 ct
SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 403
LET VOLGENDE WEEK OP ONZE PAAS*
ETALAGE EN ADVERTENTIE!



Voor de Paasdagen
Fa- v. HENSEN

C O U P E U R

Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten.

Grote collectie Hoeden en nieuw»
sto Dassen.-

Uw kleding vakkundig nagezicn,
Oppersen, Repareren en modemi*
seren op eigen atelier.

HOIIBDI
Verloofd:
TRUUS KEUNING

en

GERARD ELKERBOUT
Zandvoort,

Prinscnhofstraaii 3.

Haarlem,
Burg. Sandbergstr. 21

Woensdag, 13 April 1938

Geen ontvangdag.

TE HUUR a.d. Duinweg

VRIJjHUISJE
bev. ben, 1 gr. kamer en
kl. km., keuk, plaatsje en
boven 2 fl. sl.kamers m.
zolder. To bevragen:
Grote Krocht 12

TE HUUR

:

Ongem. Benedenhuis
met ZOMERHUISJE,
ƒ 5— per week. Te be*

vragen Zeestraat 56.

BIEDT ZICH AAN:
MEISJE

16 jaar voor halve dagen
voor lichte bezigheden.
Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbachs Drukkerij,

onder rio. 4101.

GEVRAAGD

:

NET DAGMEISJE
ongev. 17 a 18 jaar, voor
halve dagen. Aanmelden
Maandag na 2 uur
Zandv.laan 62a.

BIEDT ZICH AAN:
~g|WERKSTER
voor Ma., Di. en Wo.,
óok voor do schoons
maak, ƒ 1.50 per dag.

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4102.

VERMIST
WIT KATERTJE

Vr. verzocht terug te be*

zorgen Opdam, Lange*
laan 10, Bentveld.

TE KOOP GEVRAAGD
Rijwiel-

belastingplaatje

Adres te bevragen bur.

Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD: .

NET DAGMEISJE
in klein gezin, leeftijd

ong. 17 jaar, van 8—4 u.

Br.- bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4103.

BIEDT ZICH AAN
Flinke Werkvrouw
oud 35 jaar, voor hele
dagen, schoonmaak, voor
de feestdagen en seizoen
Br. bur. Zandvoortse Crt

,
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 4105

GEVRAAGD:
TSfET DAGMEISJE
voor hele dagen.
Aanmelden Bier, Kost*
verlorenstraat 6.

Heden ontsliep in

het Diaconessen*
huis te Haarlem ons
ze beste Man, Va*
der, Behuwd* en
Grootvader

Lambertus
Johannes Rinkel
in den ouderdom
van 56 jaar.

M. RinkeWeenstra.
L. J. Rinkel.
L. Kinkel*Spijer.

C. A. Rinkel.

en Kleinkinderen.

Zandvoort, 7 April
'Grooto Krocht 4.

De teraardebesteU
ling zal plaats vin*

den op de Alg. Bes

|

graafplaats ie Zandt
voort Maandag 11

April n.m. 3 uur.

Met leedwezen ges

ven wij kennis van
het overlijden van
onzen Patroon, den
Heer

Lambertus
Johannes Rinkel
in den ouderdom
van 56 jaar.

Zijn nagedachtenis
zal bij ons in ecre
blijven.

Het Personeel.

Zandvoort, 7 April
Grooto Krocht 4.

GEVRAAGD
FLINK MEISJE

van 9—3 uur. Dr. Smit»
straat 8.

GEVRAAGD

:

Flink net Dagmeisje
van 8—8 uur. Aanmel»
den: Kostverlorenstr. 23

Voor de a.s. feestdagen
en seizoen direct aan zee
en station te huur:

Gem. Kamers
met vrije keuken en

vaste wastafel, geheel
of gedeeltelijk pension,
prijzen zeer billijk/Huize

Johanna" Heemskerk:
straat 8, Zandvoort.

BIEDT ZICH AAN:
Een ongehuwde

Werkster
Alle dagen vrij.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4104.

Mevr. Vermeer, Hugo de
Grootstraat 9, vraagt

NET DAGMEISJE
v.g.g.v. Aanmelden Za*
terdag do gehele dag.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

zelfst. k. werken.

Oosterparkstraat 19.

ZEER VOORDELIG AANGEBODEN
Ingeruild, wegens te klein, Engels jongensfietsje

met remnaaf, nieuwe banden ƒ S— ; Dames Gas
zelle, Burgers, vanaf ƒ 7.50 met Torpedosnaaf,
kast, jasbesch.; Simplex herenrijw. prima ƒ 17—

;

Nog steeds moffelen in alle kleuren ƒ 7.50, nieus

wo spaken, Kast, spatborden inbegrepen.

Alleen STATIONSPLEIN 29

Hygiënische Artikelen
enz. vraagt gratis prijscourant.

N*H* Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.

WONINGBUREAU
„KENNEIWERLAND"

'HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerins

gen, belast zich met huursinnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Behangsel pa pier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazai*
GROTE KROCHT.

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

PRflMA SANDALEN vanaf f 0.65
ZWARTE HEREN MOLIÈRES f 2 75
FANTASIE DAMESSCHOENTJES f 2.95
KINDERSCHOENEN f 1.10

ZIET VERDER ONZE ETALAGES I

ALPH. SPRENGERS
GROTE KROCHT 13

TELEFOON 6

MET PASEN
PA ASB ROOD

VAN

Willem v.d. Werft

ocxoATin il

,ALLtRBELANG
3ROOT& KROCHT 151

TEL'EF. 510.

Speciale Aanbieding Haka Blikgroenten
geldig van 9 tot en met 16 APRIL

GESNEDEN WORTELEN 15 et

ANDIJVIE ' . . . . 16 et

SPINAZIE 16 et

SPERCIEBONEN 17 et

SNIJBONEN 18 et

DOPERWTEN 22 et

PRIMA KWALITEIT
VEEL GROENTE WEINIG WATER

Wio nog geen gebruik heeft gemaakt van onze
Schoonmaaksaanbieding, haaste zich:

Vandaag voor 't laatst
1 Dubbel stuk Huishoudzeep nol

j c i „hfoOOnt
en Reuze pot PRIMA WRIJFWAS olBLIllbZy LI

geel - bruin - rood en wit )
exd - «Gegeid

DAT IS GOEDKOOP!!!

Bil
HEDEN MIDDAG OM 2 UURHEROPENING

BS

HERENKAPSALON
Grote Krocht No. 16
HERENKNIPPEN . . ƒ 0.35 KINDEREN KNIPPEN ƒ 0.25

SCHEREN 0.20 DIV. FRICTIONS, v.a. „ 0.35
CHAMPONEREN . . „ 0.30

Dames en Herensalon MAISON STABEL
Grote Krocht 16 - Telef. 559

DAMES!!

Een Corset
volgens de eisen des tij ds, vindt U voor
ieder figuur in het

Koopjeshuis
Bustehouders, Jarretelgordcls in do meest
uitgebreide zin.

Laten WIJ U het juiste model tonen. Vak*
kundige bediening!

LATEX*INSTAÏ\ prima 98 et

BUSTEHOUDERS vanaf 19 et

Komt U eens naar onzo kouscn^etalage
kijken??

ONZE RECLAME:
PRIMA MATZIJDEN KOUSEN . . 39 et

Zo juist ontvingen wij 'n schitterende col»

lectie Damescostuumrokken vanaf f 1.9S

Kerkstraat 32-34

VERHUURBILJETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 9, Zondag 10, Maandag 11 April S uur.
3 Dagen. 3 Opvoeringen van een groot superpro*
gramma!
Als eerste hoofdfilm het machtige filmwerk:

DE WEG NAAR RiO
(HANDEL IN BLANKE SLAVINNEN)

met Kathc de Nagy. Een film van Robert Siod:
mak. Weet U, dat de handelaren in Blanke Sla*
vinnen geen middel onbeproefd laten om licht»
gelovige meisjes naar de duistere oorden van ver»
maak in Zuid*Amerika to lokken. De Weg naar
de Rio is vol gevaren voor jeugd en schoonheid.
DE WEG NAAR RIO (Handel in Blanke Slavin»
nen) is do film welko thans met overweldigend
succes in Cinema Royal to Amsterdam vertoond
wordt. —

, Reeds heden in ons theater.

Toegang uitsluitend voor volwassenen (IS jaar)

Als tweede hoofdfilm opvoering van een groot
lachkanon

:

Joe Brown op de planken
Een oerkomisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's
niet van do lucht zijn. Wilt U zich amuseren, ga
dan Joe Brown op de Planken zien! en U zult
zich kostelijk vermaken.

ATTENTIE. Op de avondvoorstellingen uitsluit
tend toegang voor personen boven IS jaar.

Entréo 40—60—80—100 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILI E-M A T I N E E !

Optreden van:

Joe Brown op de planken
Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet van de lucht zijn. Amusant voor jong en oud.

Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 14 APRIL S UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van do grote superfilm der Warner
Bros, welke nog niet in Zandvoort is vertoond!

Tussen twee yvoroitien
Een groot en machtig filmwerk met 's werelds
grootste karakterspe'ler Paui Muni bekend uit

„De Goede Aarde". — TUSSEN TWEE WE*
RELDEN is een van de mooisto films ooit door
Paul Muni gespeeld.

Toegang boven 18 jaar.

Entree 30 en 55 cent, belasting inbegrepen.

1 BEBOUW MOHOPOLE 1

Soiree
Dansante
op Zaterdag 9 April 193»
TEN BATE VAN HET ISRAELIETISCH ARM*
BESTUUR

met medewerking van:

Mevr. Dora Gerson

H
Ballet van

Hansï en Daisy Goetze

Joods Koor
DIRIGENT: S. H. ENGLANDER.
SOLIST: JO RABBI

S Wlonopole-Band .
- Bal tot 3 uur L

Prïjsdansen en meerdere Attracties g
I ENTREE f 0.50 p.p. M
I AANVANG 8 UUR I

_j m
m\mmmwmmm®mmmmmw®mw®m®m

• Bekendmaking Zegt 't voort

{ SOHUITEN'S KOLENHANOEL - ZANDVOORT
Ook voor U nu 's Zomers goedkope Kolen

I
voor

M.,

Hierbij hebben wij het genoegen, U mede te delen,
dat wij vanaf heden voor U een

SPAARSYSTEEM
V' hebben opengesteld. Wij hopen, dat U hiervan
^b gebruik zult wensen te maken, waardoor te*Z vens het voordeel zich voor U opent, Uw winter*
W' voorraad brandstoffen te kunnen betrekken te*

Ai gen de vastgestelde toekomstige zomerprijzen.
jes» In eeri van de volgende weken komt één van on*
^V ze vertegenwoordigers U bezoeken,die gaarne be*A reid is, U al de gewenste inlichtingen dienaan*

g^ gaande to verstrekken.

2 Voor nette en correcte bediening wordt door
^B ons ingestaan.

A, Beleefd aanbevelend,

• SOHUITEN'S KOLENHANDEL
• SMEDESTRAAT 19 - TELEF. 184 - GIRO 70701

2 Zegt het voortl

voordelig wilt inkopen
is toch Uw adres de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
EEN GREEP UIT ONZE PRIJZEN:

3 ponds blik DOPERWTEN 28 et

3 ponds blik SNIJBONEN 26 et

2 ponds blik SPERCIEBONEN 15 et

MOOI LOF per pond . . 5 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en

Hogeweg TELEFOON 39.

9999oooomeee—accccaoae««aax—
8 VOOR DE AANSTAANDE |iPAASDAGEüi
i is f

Banketbakkerij
BOSMAN
Kerkstr. 22 - Tel. 126

weer als altijd ruim gesorteerd in diverse
gebakjes, koekjes, Paastaarten. Petihfours,

enz. enz.

Proef ons overheerlijk
PAASBROOD
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MEVROUW!!
dan eerst

even naarUW WINTERVOORRAAD OP
Van Deursen's AardappelhandeB
Heden in voorraad alle soorten PlantaaPtlappeleil van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74
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COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER BE»
LANGEN VAN JEUGDIGE WERK»

ZOEKENDEN.
Bestrijding Jeugdwerkloosheid.

Kennis er van te geven dat do Raad der Ge»
aaeento Zandvoort in haar vergadering van 28
Maart het voorstel van B. en W. aanvaardde om,
ter bestrijding van de werkloosheid onder de
Zandvoortso Jeugd, een driestal kleine woningen
to doen bouwen, zal wel overbodig zijn, daar,

Jank zij de pers, dit wel tot het publiek zal zijn

doorgedrongen.
Dat dit besluit do Commissie, die zich op dit

terrein tracht verdienstelijk to .maken, in hoge
»ato verheugt, behoeft nauwelijks to worden be»
toogd.
Nu moet men zich echter niet voorstellen, dat

morgen do dag kan worden begonnen, daar men
er dan wel glad naast is, want niet alleen B. en
W. en do Raad, doch ook het Departement van
Socialo Zaken heeft hier een woord ta zeggen en
wel een zeer belangrijk woord, want zonder de
subsidie, dio men voor dergelijko objecten bc»
schikbaar stelt, kan do Gemeente er zeer be»
zwaarlijk too overgaan.
Maar ge/icn het feit dat do eerste poging, de

bouw van het clublokaal, Buitengewoon goed is

geslaagd en als voorbeeld wordt gesteld voor an»
dero Gemeenten, zal Zandvoort ook met z'n

tweedo object wel slagen.
Wij zullen in volgende artikelen deze zaak

nauwkeurig belichten.
Geeft U dus op voor dit werk!
Onzo Secretaris, H. J. Koning, Haltestraat 62,

is bereid U in to lichten en do Commissie houdt
zitting iedere Zaterdag van 3—4 uur, Grote
Krocht 10.

Zandvoort, 7 April 1938.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burgem. Engelbertsstraat 40 — Zandvoort

«HBBBBMHKMWHHIIRtHIIIU

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33, Telef. 26

£

Deze week
als reclame :

Frou-Frou
Polonaise Gebak

ALS EXTRA RECLAME:
4 TOMPOUCES VOOR 25 CENT

Zaterdag en Zondag

Van 55 voor
35 cent per
half pond

PROPAGANDA»AVOND.
Maandagavond gaf do heer Van Tricht, propa»

fiandist van de Hohner mondorgelfabrieken, op
verzoek van de Mondaccordeon»vereniging „Ex»
eelsior" in Monopolo een uiteenzetting van het
bespelen van verschillende mondaccordeon»in»
strumenten.
Met aandacht werden de demonstraties ges

volod, die zowel op gramofoonplaten als op de
instrumenten zelf ten gehore werden gebracht.
Het was verrassend te horen wat met mond*

accordeons op het gebied van klassieke muziek
to bereiken is.

Een film van de fabriek waar do accordeons
en mondaccordeons worden gemaakt besloot de
•vond.
Do dirigent A. Paap bedankte den propagan*

dist ^voor zijn duidelijke uiteenzetting.

JONGEL. CHR. GEHEEL ONTH. BOND.
Heden, Zaterdag 9 April, houdt de J.C.G.O.B.

een ledenvergadering met introductie in „Ons
Huis". Aaf Zwarts, een der leden van 't Hoofd*
bestuur, spreekt over het onderwerp „Koershou»
den". De bijdragen worden verzorgd door N. de
Vries, T. Iking en A. Oskam.

Belangstellende 'jongeren zijn hartelijk welkom-
Aanvang 8 uur.

GESLAAGD.
Aan 't Instituut Pont behaalde onze plaatsge»

noto Mej. Elize N. J. Balder het diploma voor
Ned. Handelscorresp., Kantoorstenograaf en het
Snelheidsdiploma machineschrijven.

* GEMEENTE BADHUIS.
In do week van 28 Maart tot en met 2 April

werden 28 Kuip* en 355 Douchebaden genomen.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 2 tot en met 7 April 1938.

Geboren: Wilhelmus Joannes, zoon van W. J.

C. Versteego en G. H. Seders, Zuiderstraat 2;

Jacob Frits, zoon van H. Koning en H. P. M.
Holtman, Hulsmanstraat 10.

Ondertrouwd: Y. van 't Hert en J. Groen,
Smedestraat 17.

Gehuwd: L. Stolzenberg en E. Leopold, Hoge*
weg 3.

Overleden: A. A. Koschin, oud 68 jaren.

G. Kiljan, wed. van J. A. Winthouwer, oud 74 jr.

Gevestigde persoheti.'

M. Kapper, v. Diemen, Parallelweg 21a.

J. R. Perron, v. A'dam, Kostverlorenstr. 69.

Wed. Linzell—Bouman, v. A'dam, Zandv.laan 27a

"Wed. Bus—Steur, v. Bussum, Oosterparkstraat 4.

A. 'O. K. Bluhm, v. A'dam, Regentesseweg 7.

'AL TE GOED IS BUURMANS GEK
Maar bij ons wordt het nu een gekkeboel.

Of wij willen of niet, men dwingt ons dóór
te gaan met onze Reclame!

Een verheugend feit, de anderen ten spijt

„DE CONCURRENT"
18 DUS UW 8 LAGER ! !

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p,p. - 5 pond f 2.00

Daar kan niemand tegen op, dus in drommen naar

Haltestraat 5 - Telefoon 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iefs extra's geeft ! !

!

Geen fooien!

Z.V.T.
18 TELEFOON 18

Het eerste
Taxi bedrijfin

Nederland
der

Stroomlijn-
Peugeots

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

IE. KONING

"Huis- Letter-
schilder en
5 G lazenmaker

Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

5

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

WitkalkBehangselpapieren

HM

Reeds 18 jr üw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .. 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCAL1LLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem, Haring per pot . 11 et

1 Fles Mierik, per flesje 10 et

Dagelijks horen en bezorgenl

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF, 331

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Ta Huur of te Koop nieuwgebouwdo of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huumnnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

WOLBEEK
Weet wat hij wil
en zit daarom niet stil.

Elk gezin, groot of klein,
Betrekt bij ons zijn

Groenton of Fruit
Heerlijk en fijn.

Denkt U er om:

Swaluëstraat 2f Telef* 449

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253*-

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—-8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2—4 uur.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

EEN GENOT
staat U te wachten met onze

Fijne Vleeswaren
Probeert! eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte Worst van Stegeman
per ohs 15 et

Smeerworst van Stegeman „ „ 14 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst
Balon

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Össerookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS per pond 29 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

1 pond JAVA=RIJST met flesje BESSENSAP
tezamen 25 cent.

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

2 Pondspakken vlugkokend Keg's HAVERMOUT
tezamen 30 cent.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuert,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

INDOORTRAINING „ZWEMCLUB ZAND*
VOORT"

Voor de dames en heren was het Maandag de
laatste avond van de Indoortraining, gedurende
enkele maanden door den heer J. Kollerie uit
'Haarlem in het gymnastieklokaal van de „Wil»
helminaschool" voor -de vereniging gegeven.

Bij deze gelegenheid is hij door den voorzitter,
den heer R. J. van Deurzen, hartelijk toegespro»
ken, waarbij hem als blijk van erkentelijkheid
voor •zijn steeds belangeloze medewerking een
door do leden en adspiranten bijeengebracht aan»
denken in de vorm van een sporthorloge, werd
geschonken.
Voor de adspiranten is de Indoortraining a.s.

Maandag voor het laatst.

VROUWENHULP.
Wie kan „Vrouwenhulp" helpen aan een box?
Even een berichtje aan mevr. v. Oostendorp,

Westerparkstraat 17 en 't gevraagde wordt gaarne
afgehaald.

VERLOTING „STEM DES VOLKS"
Prijzen, vóór 15 April niet afgehaald bij Van

Leeuwen, Kanaalweg 21, vervallen aan de vereni»
ging.

Uitgeloot werden de nummers: 2, 71, 72, 119,
120, 138, 205, 254, 347, 385, 389, 452, 453, 460, 483
454, 643, 656, 678, 696, 595, 644, 672, 704.

TENTOONSTELLING „HULP AAN SPANJE"
Het comité „Hulp aan Spanje" afd. Zandvoort

verzoekt ons te melden, dat het een tentoonstel»
ling zal houden, welke geopend zal worden op
Zaterdag 9 April a.s. om 2 uur in Pension X,
Grote Krocht. De tentoonstelling zal " geopend
worden door den heer A. J. van der Moolen, Wet»
houder van Zandvoort. Het comité hoopt het*
publiek een duidelijk beeld te geven van de ver»
nielingen, die door de bommen van Franco aan»
gericht worden. Duizenden onschuldige vrouwen,
grijsaards en kinderen worden reeds maanden op»
gejaagd en gemarteld door de gruwelen van het
fascisme.
Het comité hoopt, dat het publiek grote belang»

stelling zal tonen voor de strijd, die in Spanje ge»
streden wordt. Zij toch strijden met onverwoest»
bare moed voor hun vrijheid, een vrijheid die ook
ons Nederlandse volk zo dierbaar is.

Helpt allen het arme Spaanse volk en steunt
ons bij het werk voor het kindertehuis in Picana,
waar de kinderen verzorgd worden van de ouders,

die het leven lieten in deze bloedige strijd.

De tentoonstelling zal gedurende drie dagen ge*

houden worden. Voor deze gelegenheid heeft het
comité alle plaatselijke verenigingen aangeschre»
ven. Mocht er eventueel een vereniging vergeten
zijn, zo verzoekt het comité alsnog van dit schrij»

ven goede nota te nemen en ieder op te wek»
ken een kijkje te gaan nemen, daar het wel de
moeite waard is, deze tentoonstelling te bezoe»
ken.

M
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOU-RANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar , 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Het IS nog tijd, om een nieuwe oorlog te

vermijden; alleen bereikt men dat niet met
kanonnen.

BERNARD SHAW.
(H. Post 2 April '38.)

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De arbeiders en de democratie

of

Het eerst nodige.

Ja, dat is het onderwerp, waarover ik het nog
es wilde hebben, mede n.a.v. de laatste E.d.D.s
vergadering.

Wie die vergadering heeft bezocht, zal moeten
toestemmen, dat er vrijwel geen arbeiderspubliek
•was. E.d.D. schijnt zijn leden ook voornamelijk
te betrekken uit de z.g. burgerkringen of liever

Middenstand. Dat arbeiders — voor zover ze zich
•interesseren voor de politiek — geen lid worden
van E.d.D. is begrijpelijk, als men bedenkt, hoe»
veel moeite het hun reeds moet kosten te vols

doen aan de financiële verplichtingen verbonden
aan het lidmaatschap hunner politieke en vak*
organisatie. Wanneer ze werkloos zijn en op 'n

schrale steun aangewezen, klemt dit natuurlijk

nog veel meer.
Maar dat zo wegblijven van een vergadering

als deze, moet een andere oorzaak hebben. En
die ligt m.i. in de tegenstelling tussen de ideële

en de practische democratie.
Aan de laatste is het, dat de arbeiders — voor*

al do -werklozen onder hen — behoefte hebben,
aeer dringend behoefte, terwijl het do eerste is,

die in E.d.D. beoefend en uitsluitend beoefend
wordt.
En dus hebben de arbeiders geen vertrouwen in

E.d.D., niet in de zin, dat E.d.D. het niet goed
meent — ook met de arbeiders —, maar in deze
zin, dat zij er niets van verwachten voor het dis

recte practische leven, want dat is m.i. de eis, die
voor de arbeiders ook in ons land met de dag
klemmender wordt en die dus ook steeds meer
hun doen en laten zal gaan beheersen. De goed»
•willende E.d.D.sers kunnen overtuigd en overttiis

génd strijden voor de ideële democratie, een ars

beider,- die de ellende en het onrecht van d'e huis

digo maatschappij — een z.g. democratische! —
aan den lijve voelt en in zijn gezin en/of bij zijn

mede=werklozo arbeiders aanschouwt, die begint
met de .dag minder waarde te hechten aan die
ideële democratie, loopt er in elk geval niet ges

makkelijk meer warm voor.
•Voor hem heeft zo langzamerhand uitsluitend

de practische toepassing van de democratie nog
slechts waarde. En zolang hij ten opzichte daars

van dan nog maar durft hopen op zijn politiekes

en vakorganisatie, wordt hij althans nog behoed
voor onverschilligheid en voor N.S.B.sinfectie.

Maar als door teleurstelling op teleurstelling— tengevolge van het conservatieve beleid der
regering — hem ook die hoop gaat ontzinken, als

hij tot de conclusie meent te moeten komen, dat
de ware democratie, dat is brood en gerechtigheid
voor allen, in de huidige maatschappij niet te vers

•wezenlijken is, dan zal hij tenslotte ook zelfs voor
zijn politieke partij niet meer warm lopen, dan zal

hij misschien zelfs in arren moede ten prooi val»

len aan de nieuwe beweging van de veelbelovens
de N.S.B.
Voor den arbeider, die zoveel gevoel van eigens

•waarde bezit, dat hij ook zelfs dan nog zich te

veel mens voelt, om te ijveren voor een wereld
van één over allen, voor dien arbeider heb ik de
grootste eerbied, en op zijn minder sterken broe»

der, die met een hoonlach van de democratie naar
het nationaalssocialisme zwaait, zal ik niet sma>
len, want hij is m.i. het slachtoffer van ons aller

tekort aan ware democratische zin.

De tweede spreker op de E.d.D. vergadering
zei, liever aardappelschillen te willen eten in een
democratisch land dan heerlijk te dineren in een
dictatuurstaat. Dezo exclamatie had uit die

mond en in dat milieu en op dat moment zeer

zeker zijn waarde, maar tegenover hongerende
werklozensgezinnen, de misdeelden onzer „demos
cratische" staat, zou die uitroep misplaatst en ers

ger geweest zijn, zou de spreker dat stellig ook
niet gezegd hebben. En vermoedelijk zou hij het

ook nu niet eens gezegd hebben en zeker niet zo
enthousiast, als hijzelf jarenlang werkloos was
geweest en zijn gezin van alles, zelfs voedsel te

kort kwam.
't Is waar, dat de mens niet leeft bij brood als

leen, maar 't is ook waar, dat men zonder brood
al helemaal niet kan leven.

Brood is en blijft het eerstnodige voor den
mens. En zolang wij niet democratisch genoeg
zijn, om onze maatschappij zodanig in te richten,

dat we daarvan zo al niet allemaal evenveel dan
toch allemaal ruim voldoende hebben, zolang zal

do nationaalssocialistische propaganda succes heb»
ben onder de arbeidersbevolking, en dus een
steeds groter gevaar worden voor do vrijheid en
zelfstandigheid van ons land.

Dat is mijn overtuiging en m.i. kan niet te vaak
en niet te duidelijk op deze grote tekortkoming
der democratio gewezen worden. Niet om het

' publiek te verontrusten, maar om het publiek

nog tijdig tot bezinning te. brengen en aldus de
regering tot een radicale koersverandering te bes
•wegen.
En om weer terug te komen op E.d.D. — nu

is het opmerkelijke, dat E.d.D. met z'n 24000 les

den ook op dat standpunt staat. In punt 4 van de
doelstelling wordt het zo gezegd: daadwerkelijke
solidariteit der verschillende bevolkingsgroepen.
Wat kan dat anders betekenen dan brood en gei

rechtigheid voor allen!
Maar, het is niet voldoende, dat eens de een of

andere wat meer links georiënteerde spreker van
E.d.D. in een vergadering de aandacht daarop ves»

tigt of gelijk de hr Van Houten zo verdienstes

lijk deed — er zelfs de volle nadruk op legt, de
hele E-d.D. zal al zijn actie op dit punt moeten
richten als op het thans voor de democratie eersf

nodige.
Punf 4 van de doelstelling van E.d.D. zal niet

langer mogen zijn een platonische verklaring,

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt U ons
neutraal blad

Zie formulier op pag. 1, 2e blad.

punt 4 zal in het brandpunt moeten komen te

staan van de E.d.D.»actie.

Als E.d.D. dat kan, wil en doet, dan zal het
ook en vooral in do naaste toekomst van zeer
veel betekenis kunnen zijn voor do redding van
do democratio en voor het behoud van do vrijs

heid en zelfstandigheid van ons land. Want dan
zal E.d.D. er het zijne toe bijdragen, dat wij allen,

maar vooral do verschillende (politieke) partijen

en bovenal do regering — zo nodig een andere
dan de huidige — ernst gaan maken met de des
mocratie. Dan zullen we in waarheid komen tot
daadwerkelijke solidariteit van alle bevolkingss
groepen, niet door liefdadigheidsgedoe, waardoor
de tekortkomingen onzer, democratio al lang niet

meer bemanteld kunnen worden, maar door re»

geringsdaden.
Die daden mogen neen moeten wij als vrije

burgers van een vrij land van onze regering vras

gen, met de allergrootste aandrang vragen.
En zou nu niet juist de Beweging voor Eenheid

door Democratie als zijnde de overkapping van
allo democratische partijen, de aangewezen vers
eniging zijn om in die grote actie de leiding te

nemen?
'Hoe denken de E.d.D sers ter plaatse hierover?

DIXI.

DE PAROCHIEsKLOK.

Ruim een jaar geleden verscheen hier het 'Hers

vormd Kerkblad ter versterking van de onderlins

ge band van de leden der Hervormde Kerk.
Ook bij de Katholieken bestond reeds lang de

behoefte aan een soortgelijk bindmiddel. De vers

wezenlijking daarvan bleef echter afstuiten op de
te geringe financiële draagkracht van het betreks

keiijk kleine aantal katholieken te Zandvoort-
Blijkens het 9 April verschenen eerste nummer

van de ParochiesKlok heeft men thans een oploss

sing gevonden door de samenwerking tussen de
twee parochies Zandvoort en AerdenhoutsBents
veld.
Voor de katholieken zal dit blad zeker— evens

goed als het Hervormd Kerkblad voor de
Hervormden — een aanwinst blijken te zijn.

Nu we die twee bladen toch gelijkelijk noemen,
willen we de vergelijking nog even voortzetten,

en wel ten opzichte van de advertenties.

Het Hervormd Kerkblad, een veertiendaags

blad, heeft weinig advertenties, maar alléén uit

Zandvoort.
Het Parochiesblad, een viermaal zo groot weeks

blad en meer een krant dan een godsdienstig

blaadje, heeft heel veel advertenties, doch niet

alleen uit Zandvoort. Integendeel, er zijn twee»

maal zoveel uit Haarlem als uit Zandvoort.
Hoe de adverterende leden van de Kath. Handelss
vereniging „De Hanze" dit kunnen rijmen met
de tot heden toch ook door hen aangeheven leuze

van „Koopt in Zandvoort" is ons een raadsel.

Wanneer ook wij in onze krant advertenties ops

namen van zaken oiit Haarlem, al waren het er

nog niet eens tweemaal zoveel als uit Zandvoort,

zo i men es wat ho:en — en terecht — van de
Handelsvereniging en niet minder van de Hanze.
Wij geloven dan ook niet, dat met deze opzet

dit nieuwe blad een lang leven beschoren zal

zijn, temeer niet omdat het uiteraard is aanges

gewezen op Katholieke adverteerders en Katho»
lieke lezers, zodat het wel niet zal lukken week
aan week zo veel advertenties te krijgen, wat bij

een zo grote opzet toch zeer noodzakelijk zal zijn.

Met een heel wat bescheidener opzet — als in

de geest van meergenoemd Herv. Kerkblad —
zou men o.i. veel zuiverder en sterker heb»

bea gestaan, en ook het doel, bevordering van
het godsdienstig leven der katholieken (in Zand'
voort), minstens zo goed hebben kunnen dienen.

En dat is toch, ook volgens de inleidende woor»
den van de beide pastoors, het doel.

VROUWENsVREDESGANG.
Onderstaand stukje is bedoeld voor alle vtouj

wen onverschillig van welk geloof of van welke
politieke richting.

18 Mei is voor de Hollandse vrouwen een bes

langrijke dag, immers op die dag zal de Vrou»
wensVredesgang gehouden worden. In deze tijd,

waarin oorlogsvoorbereidingen hoogtij vieren, is

't nodig ook eens 'n ander geluid te laten horen,

ook al zal -dit geluid zich in een zwijgende stoet

moeten manifesteren. De vredesgezindheid is een
algemeen menselijke, maar tevens bijzonder vroüs

welijke. Want, is de vrouw niet draagster van
liefde en goedheid of althans behoort zij dit niet

te zijn?
Weest niet onverschillig of laks, getuigt allen

op 18 Mei vóór de Vrede!
Voor goedkope retours Den Haag richto men

zich tot ondergetekende of tot een der dames van

het comité.
J. TJADEN—SCHIPPER.

Het Comité: mevr. Tromp, mevr. Dees, mevr.

Poots, mevr. v.d. Vloed, mevr. v. Dijk.

MONDACCORDEONsVER. „EXCELSIOR"
Willen do leden van „Excelsior" er om denken,

dat de eerstvolgende repetitie wordt gehouden:

voor de Accordeons Woensdagavond om 7.30 uur

en voor de Mondsaccordeons om 8.30 uur.

Aller opkomst is zeer gewenst mede in verband

met het a.s. concours. Hun, die nog mee willen

gaan, wordt verzocht zich zo spoedig mogclijs

op te geven bij G. van Duin, Da Costaplein 13 en
C. Koper, Koningstraat 79. Er kan maar een be»

perkt aantal supporters mede, haast u dusl

SPORT.
VOETBAL'.

Het spel is uit.

De beslissing is gevallen; Bloemendaal heeft
door een 5— overwinning op Ahrcnds, aan alle

Zandvoortso illusies een cindo gemaakt; deze
competitie zal alzo geen verlengstuk hebben en
de knappe eindspurt van De Meteoor en Zands
voort, noch de goede prestaties van Kinheim in
haar laatste wedstrijden zullen hun beloning vins
den. De club van Beyk, die een fraaie eerste helft
liet volgen door een minder indrukwekkende 2e
seizoenhelft, heeft tenslotte nog juist één punt
meer behaald dan de drie anderen, zodat de wit»
hemden zullen mogen trachten hun het vorig sei»

zoen verloren gegane plaats in de 2e klasse te hers
overen. Die kans is er, want noch de 2e klasser
ZW, noch de andere kampioen Alkmaarse Boys
is van do kracht van HVC en Volewiickers, tes

gen welke clubs Bloemendaal het toen heeft moes
ten afleggen. Laat ons, als goede sportsmen van
deze plaats Beyk c.s. onze gelukwensen met het
behaalde kampioenschap aanbieden en de hoop
uitspreken, dat zij er in mogen slagen, zich op»
nieuw een plaats in de 2e klasse te veroveren.

Zeemeeuwen—Zandvoort 1—3.

Voor deze, voor do blauwgelen zo belangrijke
wedstrijd had de KNVB den Ie klassesscheids»
rechter, den heer van Twisterling, aangewezen.
Het mag bekend verondersteld worden, dat in

de Ie klas dikwijls heel fel en niet altijd zeer
vriendschappelijk gespeeld wordt, zodat Ie klas»
arbiters de maatstaf wat wel en niet geoorloofd
is, iets ruimer nemen dan hun collega's, die 3e
klas»wedstrijden leiden. Alleen daaraan dankt o-i.

Broerie Keur het, dat hij de gehele wedstrijd
mocht uitspelen.
Of er dan /o fors gespeeld is? Dat kunnen we

óók niet zeggen. In de 2e helft is er zelfs heel fair

gespeeld, maar in de eerste 3 kwartier werd o.i.

door enkele spelers toch bok wel iets te veel van
hun lichaamskracht gebruik gemaakt. En het had
er somwijlen iets van, of persoonlijke veten in "t

veld werden uitgevochten. Voor hen die streven
naar een aangenamer verstandhouding tussen beis

de clubs, was dit niet prettig Gelukkig, en niet
in het minst dank zij de voortreffelijke leiding,

bleef het spel binnen de perken en, zoals gezegd,
in de laatste speelhelft klonk geen enkele wans
klank meer.
Beido ploegen kwamen in hun sterkste samenstels
hng uit, t.w. De Zeemeeuwen met Jan Hennis ,d,

A. van Duyn en J. Koper, a, Joh. Franssen, A.
Keur en W. Schilpzand ,m, C. Drayer, H. Kees»
man Sr., W. Terol, W Keur en Jac. Franssen en
Zandvoort met: Kemp, d; J. Weber en Sweins»
bergen, a; Keesman, D.de Muinck en A.Weber.m;
Luiting, Bloemendal, Schut, J. de Muinck en van
den Bos, v.

J. de Muinck, die de toss gewonnen had, koos
het windvoordeel, maar dit bleek voor de thuis»
club geen bezwaar te zijn om een serie aanvallen
op touw te zetten, waaraan de Zandvoortsverde»
diging haar handen vol had. Goed gesteund door
haar halflinie, die er fel op zat en waarin A.Keur
de stuwende kracht was, konden Drayer en
Franssen dikwijls verrassende stormaanvallen ons
dernemen. Doordat E. Keesman de fout beging,
bijv. bij ingooien vóór inplaats van achter Franss
sen to gaan staan, kwam deze linksbuiten enige
malen gevaarlijk dicht voor Kemps heiligdom.
Aan de andere kant werd het spel te kort ges

houden en te weinig op links gespeeld, waar v.d.

Bos er weer goed 't oog op bleek te hebben. Ens
kele onverwachte schoten van Bloemendal von»
den Hennis op de goede plaats. Van Harry kreeg
Luyting enkele malen achtereen een mooie vrije

kans, maar hij slaagde er niet in, deze te benuts
ten.
Na geruime tijd spelen wist Drayer, daartoe in

staat gesteld door den tactischen Keesman, een
hoge voorzet te geven, welke een ongedekte Jac.

Franssen op de juiste plaats vond om tussen hans
den en benen van Kemp door z'n club de leiding

te geven. 1—0.

Ondanks een aanhoudende stormloop in het
laatste kwartier, kon Zandvoort het niet verder
brengen dan tot het uitstekende duo van Duyn

—

Koper.
De tweede helft was nog geen halve minuut

oud, of partijen waren reeds op gelijke voet. Een
onberispelijke pass van v.d. Bos werd, na door
Schut te zijn gemist, door den snel toegelopen
Luiting onhoudbaar voor Hennis ingeschoten. 1»1.

Een doelpunt dat, zo vroeg gescoord, voor het
moreel van Zandvoort goud waard was.
Doordat de oranjezwarten, met wind mee, tot

de aanval moesten overgaan, kregen de geelblau»

wen de ruimte, welke zij vóór de thee zo moesten
ontberen. En zij lieten vriend en tegenstander
zien, dat zij niet ten onrechte tot de sterksten
dezer afdeling worden gerekend. Snelle, goed op»
gezette combinaties, waarin Harry Bloemendal,
die een zijner beste wedstrijden speelde, een
groot aandeel had. Niettemin bleef ook de voor»
hoede der thuisclub zeer gevaarlijk en we denken
bijv. aan het onverwachte schot, dat Kemp nog
juist over de lat kon stompen en aan het vliegen»

de schot van Keesman (of was het Drayer?) dat,

onbereikbaar voor Kemp, langs de verkeerde kant
van de paal vloog.
Na een minuut of 20 werd het Zandvoortsover»

wicht geleidelijk groter. De geelblauwe backs
stelden zich uitstekend op, Schweinsbergen stond
als een rots in de branding en liet zelfs geen bal

meer passeren en de drie halfspelers beheersten
de gehele breedte van het speelveld. B'j iedere

uittrap der thuisclub kwam de bal onmiddellijk
retour. Men voelde het aankomen: een doelpunt
kon niet uitblijven. En zo was het ook. Bij een
uitstekende door Luitink genomen hoekschop
kopte Dorus de Muinck de bal onhoudbaar in. Is2

Met nog 10 minuten te spelen, brachten de
geelblauwen zeer verstandig geen wijziging in hun
systeem en bleven onbevangen op aanval spelen.

Spoedig reeds maakte een derde doelpunt aan
allo eventueel bestaande twijfel een einde. Harry,
die (eindelijk!) een tegenstander opzij durfde zet»

ten, plaatste de bal hoog over de hoofden voor
het doel en J. do Muinck (wij meenden in buiten»
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spel positie) stond gereed om de bal langs Hen»
nis te koppen. 1—3.

Wat nu?
Nog geen uur later wras al bekend, dat de ver»

diende overwinning van 'Zandvoort „vergeefs"
was geweest. 'Het is jammer, we kunnen in Zand»
voort best een 2e klasser hebhen, en voor do
clubs zelf, met de grote concurrentie van Haar»
lem, R.C-H., H.F.C, en Edo en de vooruitgang
van de hockeyclub „Zandvoort", Vandaar dat
men er niet op uit moet zijn om, wanneer een
dezer clubs kans voor promotie maakt, die kans
met alle krachten te ontnemen, doch zelf alles
in het werk moet stellen om het eveneens zover
te brengen.
Wat „Zandvoort" betreft, het spelersmateriaal

zowel als de techniek is er, en met Gijs Keur als
vleugelhalf (Dorus moet spil blijven) en Andries
Weber als rechtsbuiten kan het volgende seizoen
met meer succes een nieuwe poging worden on»
dernomen.
„Zeemeeuwen" dient, wij hebben dit in ons

praatje over Hollandse oefenmeesters reeds doen
uitkomen, zich van technische leiding te voor»
zien. Met enthousiasme wint men wel wedstrij»
den, maar het is niet voldoende om een kam»
pioenschap te behalen. Met de Wid weder als
linkshalf bezitten de oranjezwarten, zoals zij

Zondag speelden, een heel sterke verdediging en
halflinie. De voorhoede moet echter versterkt
worden. Maar vooral: er moet systeem in het
spel komen. En daarvoor kan een trainer zorgen.

J-S.

WAT IS

2088 ?

SCHOOLVOETBALWEDSTRIJDEN
TE ZANDVOORT 1938.

Do wedstrijden worden gespeeld in een halve
competitie.

Uitslag Woensdag 13 April:
Wilhelminaschool—School A, uitslag —6.

School B—School C, 2—0.
Dinsdag 19 April: Zandvoortiterrein.
2—3 uur School B—School D.
3.15—4.15 uur School A—School C.

Woensdag 20 April. „Zeemeeuwen' 'sterrein.

10—11 Wilhelminaschool—School B.
11.15—12.15 uur School C—School D.

Donderdag 21 April, „Zeemeeuwen"^terrein.
10—11 uur Wilhelminaschool—School C.
11.15—12,15 uur. Schooi A—School D.

Vrijdag 22 April. „Zeemeeuwen"cterrein.
10—11 uur, Wilhelminaschool—Schooi D.
11.15—12.15 -uur, School A—School B.

Als eerste prijs voor deze wedstrijden is de
„P. Timmermansbeker" beschikbaar gesteld.
Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt

door den secretaris J. A. B. van Pagee, Maris»
straat 8, Zandvoort.

ONDERLINGE GYMNASTIEKWEDSTRIJDEN
VOOR DE ADSPIRANTEN VAN O.S.S.-

In de afgelopen week vonden in het gymnastiek
lokaal van school C de onderlinge gymnastiek»
wedstrijden voor de jongens en meisjes der gym»
nastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren"
plaats.

Over het geheel genomen werd er behoorlijk
werk te zien gegeven, vooral door de meisjes.
Als juryleden fungeerden de heren E. Zwiebel,
R. Voorn, M. Castien, O. A. Brink en mej. L.
Halderman, terwijl aan het einde van elke avond
voorzitter J. H. B. Brink de prijzen met een toe»
passelijk woord uitreikte.

Do uitslagen luiden:
Maandagavond (meisjes): 1. T. Boersma 371/* pt;
2. T. Paap en A. Paap 353/4 pt; 3. J. Hagen 35V«
pt; A. Loos 33V« pt; 5 C. Jacobs 33V* pt.

Dinsdagavond (oudste meisjes): Buiten mededin»
ging meeturnende behaalde L. Krooneman met
41V« punt het hoogste aantal punten.

Ie afdeling: 1. L. Slagveld 36V2 pnt; 2. R. Metz
36V, pt.

2e afdeling. 1. J. Zwemmer en A. Koper 33 pt;
2. J. Hesselmg 31 3

/4 pt; 3. E. Keur 29Vs pt.

Woensdagavond (oudste jongens): Ie en 2e afd.
1. J. Balledux 34 pt; 2. E. Spoelder 33V* pt;

A. Koper 33lA pt; 3. E. v. Petegem 33 pt.

3e afd.: 1. A. do Hond 31 pt; 2. J. v.d. Heiden
29 3A pt; 3. J. Kerkman 29V* pt.

Donderdagavond (meisjes) Ie afd: 1. W. v. El»
dik 373

/4 pt; 2. M. Koper 35V4 pt.

2e afd.: 1. A.Piers, 33V2 pt; 2. T.Huizing 33V!! pt

3c afd.: N- Loos 30V2 pt; 2. M. Hekster 3OV4P.

Op do laatste avond werd een slotwoord ge*

sproken door den heer J. H. B. Brink, speciaal ge»

richt tot do technische leiders(sters) den heer en
mevr. van Pagée.
Do turnles»Dames is verzet van Maandag 2e

Paasdag naar Donderdag 21 April, zelfde tijd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. do Joodc Stationsstraat 2, Telef. 258

Uitslagen van Zondag l.l.:

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 1—3.

Vastgesteld op Maandag 18 April:
O.VV.O. 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur, 2e ronde
K:N:V:B:

Vastgesteld op Zondag 24 April:
Winnaar O.V.V.O.»Zeem S.L.T.O.

Algemene vergadering op Maandag 25 April
des avond 8.30 uur in „Ons Huis".
Voorstellen van leden, to behandelen op de

alg. verg. moeten minstens 2 maal 24 uur van te
voren bij den secretaris worden ingediend.
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Voorlopige Agenda
Maandag 18 April. — Voor N.C.R.V.*micros

foon van 7.15—7.45 Riek Bonset—iHorst.

Zondag 24 April. — Chr. Zangver. „Immanuël"
Concert. Ned. Herv. Kerk.

Donderdag 28 April — V.A R.A.sensemblo „Fan»

rasïa" in Monopole.

Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.»z\vemwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad,

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen

dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Een ernstig woord
Hoe jong en sterk go op dit ogenblik ook nog
moogt zijn, ook voor U komt vroeg of laat het

einde. Gij zult daarom verstandig doen met reeds

thans to beslissen, of Uw lichaam eventueel bes

graven of gecremeerd zal worden, en daartoe de
nodige maatregelen te nemen.

•Hoe langer go er mee wacht, hoe duurder Uw
lidmaatschap wordt en ook, hoe meer kans ge
loopt, dat de dood U overvalt, vóór ge een beslis*

sing hebt genomen. Denkt dus nu eens ernstig na
over het vraagstuk der dodenbezorging.

9 Gaarne verstrekken wij U alle verlangde in=

lichtingen. Desgewenst zijn wij ook bereid korte,

zakelijke uiteenzettingen over de crematie en ons

ze vereniging te geven voor belangstellende groes

pen.

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort:

Dr. Metzgerstraat 75a

Z.H.C. SLAAT H.H.Y.C. 2.

Het eerste elftal van do Zandvoortse Hockey
Club ia op de goede weg, daar Zondagmiddag
(H.H.Y.C. 2 in de promotiescompetitie met 1—
op eigen terrein werd verslagen. Z.H-C. 1 heeft

nu üit drie wedstrijden vijf punten, HJH.Y.C. 2
uit drio wedstrijden drie punten en H.H.Y.C. 3

nul punten uit tweo wedstrijden. Weet Z.H.C. 1

nu nog een gelijk spel te behalen tegen H.H.Y.C.

3, dan promoveert dit elftal naar de promotie*
klasse. Een fraai resultaat!

SPORTEVENEMENT TE ZANDVOORT.
De Zandvoortse Hockey Club staat de laatste

maanden wel in de publieko belangstelling. Drie
elftallen behaalden het kampioenschap en zo goed
als zeker kan gezegd worden, dat het eerste he*

renelftal naai do promotiesklasse zal overgaan.

Het tweede herenselftal promoveert eveneens,

doch het eerste damesselftal zal nog een jaar ges

duld moeten hebben. Begrijpelijk is, dat de sucs

cessen gevierd moeten worden en daarom heeft

het bestuur een feestavond uitgeschreven in ge*

bouw Monopole op Zaterdag 16 April.

Voorts heeft het bestuur zich in verbinding ge*

steld met de sportclub „Wacker" uit Leipzig en
dezo week bericht ontvangen, dat deze hockey*
club met Pasen definitief naar Zandvoort zal ko*

men. Het volledig programma luidt voor deze das

gen:
Vrijdag 15 April: Aankomst, enz.

Zaterdag 16 April: 's Morgens wordt de Hoc*
keysclub „Wacker" door do Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer een autotocht naar de bol*

lenvelden aangeboden, terwijl des middags een
wandeling langs het strand en door de duinen
wordt gemaakt.
Des avonds do feestavond!
Zondag 17 April: Des middags worden twee

wedstrijden op het veld aan de Zandvoortselaan
gespeeld, namelijk Z-H.C. 1 dames—„Wacker"
en ZjH.C. 1—H.C. „Wacker" heren. Na afloop

kan men des avonds gaan dansen in hotel „Groot
Badhuis".
Maandag IS April vertrekken de gasten naar

Bussum, waar zij do gasten zullen zijn van de
Hockeyclub „Gooi".

TERAARDEBESTELLING L. J. RINKEL Sr.

Maandagmiddag werd op de algemene begraaf*

plaats onder grote belangstelling het stoffelijk

overschot van den heer L. J. Rinkel Sr. ten grave
gedragen, die gedurende 28 jaren een vooraan*
de positie in het zaken* en middenstandsleven
heef? ingenomen en diverse functies bekleedde.
Onder de honderden belangstellenden merkten

wo op burgemeester H. van Alphen, wethouder
A. J. van der Moolen en de raadsleden D. Vader,
T. Molenaar, G. W. van Toombergen, J. Koning,
A. Elffers Azn-, G. H. Vallo en C. L. Bolwidt Sr.

Voorts do 'heren C. A. C. Gunters, secretaris*

penningmeester van do Vereniging voor Vreem*
delingenverkeer, dr. C. A. van Fraassen, majoor
G. Stel, J. van Raalte, M. Frank, mr. Tjaden, di*

recteur van de dienst voor Maatschappelijk Hulp*
betoon, H. .1. Peper, directeur van de Twentse
Bank, P. L. de Vries, De Leeuw, directeur van de
Kon. Ned. Middenstandsbond, en W. E. J. Bolle,

waarnemend commissaris. Voorts verschilendle
bestuursleden van de V.V.V., de Handelsvereni*
ging, de R.K. Middenstandsvereniging De Hanze,
de toneelvereniging „De Schakel", het Israelic*

tisch Armbestuur, do stichting wandelpark „Kost*
verloren" en do regenten van het Oude Mannen*
en Vrouwenhuis. Voorts oudsbestuursleden van
de V.V.V., het bestuur van de Hotel* en Pension*
'houdersvereniging en ds. N. Padt.

Als" eerste spreker voerde burgemeester H. van
Alphen het woord. Ook in zijn kwaliteit van voor*
zitter van het semi*officible lichaam, do Vcrcni*
ging voor Vreemdelingenverkeer. Zandvoort heeft
veel aan hem te danken, daar hij met een ieder
medeleefde. De burgemeester besloot met „Rin*
kei, wo zullen ie missen!"
De heer Alph. Sprengers sprak namens de

Zandvoortst: Handelsvereniging.
Do heer G. Stel, oudsvoorzitter van de Verenis

ging voor Vreemdelingenverkeer, schetsto den
overledene als een aangenaam mens, die altijd

een goede atmospheer wist te scheppen.
De heer M. Spijcr, voorzitter van het Isr. Arm*

bestuur, zag in Rinkel een man, die de noden
van dezo tijd kende en trachtte die ook bij an«
dersdenkenden te lenigen.

Do heer Do Leeuw, directeur van do K.N.M.B.,
betuigde aan de familie zijn innige deelneming na*
mens het hoofdbestuur.
Do K.N.M.B. zal zijn belangeloze arbeid dan

ook steeds hogelijk blijven waarderen.
Als laatsto spreker voordo ds. N. Padt als

vriend en namens do familie het woord. Allen
die hem hebben gekend, hebben in Rinkel een
waar vriend verloren niet een hart van goud. Na*
mens do familie bctuigdo spreker een bijzonder
woord van dank aan burgemeester H. van Al*
phen, dio steeds zijn belangstelling gedurendo de
ziekte van den overledene heeft getoond. Spreker
besloot met een spreuk uit do Bijbel „Do nagc*
dachtcnis des rechtvaardigen zal tot een zegen
zijn", en met do woorden „Vader Rinkel, 't is ge*
beurd, maar Licht schijnt in do duisternis".

De baar werd gedekt door een schat van bloes
men, o.a. van do Vereniging voor Vrccmdelingens
verkeer» de Zandvoortse Handelsvereniging en
van het personeel.

IIDE SCHAKEL", Zondag 24 April, Monopole, 8.15 uur

JUBILEUMVOORSTELLING Mevr-Tonny v-d- Storm J^ blijspel in 5 bcdr. door Bernhard Shaw 7

1 UlinmSfeliAS'l GROOT FEESTBAL
g vB ^^H III ^pl 5 I ^H^ I onder leidin9 van den Heer J- STOL K^ ^^ Muziek: The Tune Mixers

Prijs 40 et plus belasting - Voorverkoop Kerkstraat 23 -i De beBtelde kaarten kunnen +
worden afgehaald - Plaatsbespreking dag der voorstelling van 2—3 uur aan het gebouw
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GEMEENTE GASBEDRIJF - ZANDVOORT

Laat deze kans niet voorbijgaan

Maar schaft nu een Gasfornuis aan!

Profiteert van de Buitengewone prijsver-
laging van Gasfornuizen.

't K.O.G. Fornuis (fabr. „De Etna" - Breda)
(1 sterkbrander, 2 gewone branders, 1 sudders
brander, 1 strijkijzerbrander en 2 verchroomde
strijkbouten) voor slechts ƒ 65.00

3=vlams DEMMBRsFORNUIS, slechts., ƒ 58.00
4*vlams DEMMER=FORNUIS, slechts., ƒ 64.00

3svl. .Tunker & Rnh fornuis van ƒ 91 voor ƒ 65.00
4»vl. Junkcr & Ruh fornuis van ƒ 91 voor ƒ 71.00

3=vlams 'Homann fornuis . . van ƒ 80 voor ƒ 64.00
4»vl. Homann fornuis . . van ƒ 87 voor ƒ 69.50

3»vl. Dordrecht fornuis . . van ƒ 80 voor ƒ 74.00
4«vl. Dordrecht fornuis van ƒ 86.50 voor ƒ 79.50

4=vl. Küpperbuschfornuis van ƒ 89.50 voor ƒ 72.00

Te betalen in termijnen v. ƒ 2-50 a ƒ 3.50 p. mnd.

Ziet de Etalage, Toonzaal Oranjestraat

i
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eet men vanzelf overheerlijk

PAASBROOD
maar dan moet het zijn van

BAKKERIJ
D. Schaap, Zeestr. 13, Tel. 463
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STEENSMA'S MOOEL-VLEESHOUWERIJ
SCHOOLSTRAAT 3 - TELEF, 403

Koop Uw vlees bij ons en Uw Paas-
dis is wat vlees betreft volmaakt
IETS FIJNS VOOR DE LUNCH

PEKELVLEES, p.o. .. 16 et GEL'.JCAL'FSL'EVER, p.o-24 et
.

.

... . ., per ons 2j ct

p.o.

1
1
ü

1
S
1
11
c:ini[]irjcjicaic:jicjiciciEC!DDDonaoaaoan

AOHTERHAiM,
SCHOUDERHAM,

ONTBIJTSPEK, p.o. 14 ct

GEVULDE KALFSBORST 18

EN DE TRADITIE GETROUW
V, pond BOTERHAMWORST voor
bij aankoop van minstens 50 cent.

2o PAASDAG tot 12 uur GEOPEND.

16 ct

15 ct

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij! ~WL

AASOAGEN
eerst even naar

De Waagm

Wij hebben zeer BIJZONDERE AANBIEDINGEN

Dames Regenmantels QQL
beige met d.blauwo Z.ÜÜ

Zijden Popelino

JONGENSBLOUSES
prima coupe, v.a.

95
cent

Heren Overhemden
in talloze dessins en
kwaliteiten, m. vaste
of losse boord
nieuwste dessins

149
cent

Gevoerde kam» "IQ
garen Jongens* | %}

I BROEKEN, v.a. cent

I

Dame* 139
Japonnen

1 cent

Prima Interlock QQ
dames Directoi* fiLü

res of Camisoles cent

Zijden dames
BLOUSES
m. 'kl. nop cent

149

Heren Interlock

Broeken of

Shirts

29
cent

Zijden Interlock F Q
dames Rococo ü«J
'Hemdjes of dir cent

Alleraardigste M Q
Kinderjurken in T"

3

allo maten v.a. cent

Kinder Sport* 4Q
kousen, fantasie' I w
weefsel, v.a. cent

Belangrijk Bericht
Zoals steeds, is ons streven, onze cliënten 't beste
op allerlei gebied te brengen, hebben wij sinds
korte tijd de alleenverkoop verkregen voor Zand*
voort en omstreken van het wereldbekende merk
CORSETTEN en BUSTEHOUDERS

Voor ieder figuur een passend Corset, Jarretel»
gordel of Bustehouder. Alleen prima kwaliteiten,
uitstekende pasvorm en grote duurzaamheid.'

CORSETTEN, vanaf ƒ 1.35

Twilfit spreekt voor zichzelf.

Vraagt ons inzage der collectie, gratis prospectus.
Vastgestelde prijzen.

TWI LFIT

i

Verder grote keuze in Vitrage, Plankdoeken,
Kleedjes, Handweefstof, Handweeftafelkleden,
Dameskousen, Sokken, Sportkousjes, Baby-
goederen, Bedrijfskleding, Tentlinnen, Strand-
stoelenloper, Strandstoelenvoering, Beddetijk,
— Dekens, Wol enz. enz.

Gedurende de JUBILEUMMAAND APRIL hebben onze
bonnen een dubbele waarde dus bovendien bij f 20.—

bonnen f 2.— aan goederen terug.

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen

MANUFACTURENMAGAZIJNDeWaag
Haltestraat 40~40a

Grootst gesorteerd in alle artikelen.
Voordeligst in prijs

Alleen prima kwaliteit

Eens klant . . . . m blijft klant

WETEN IS KUNNEN
de, den.

Wanneer moeten wc den schrijven en wanneer
de?
Voor gewone mensen is dat in de oude spel»

ling eenvoudig niet .goed te doen, zelfs meersont»
wikkelden maken er herhaaldelijk fouten in. In
de nieuwe spelling is het veel gemakkelijker, om=
dat we voor de namen van dingen nooit meer
den behoeven te schrijven. Alleen voor namen
van mannelijke personen en dieren moet nu in

het enkelvoud soms nog den staan. Maar toch
is er nog evengoed heel wat kennis van de spraak
kunst (grammatica) voor nodig, om het altijd

precies goed te kunnen doen. Een woordenboek
hebben we er echter niet meer bij nodig zoals
vroeger. Nu hebben wc meestal voldoende aan
een eenvoudig ezelsbruggetje. Dat is zo: als je

de mannelijke persoons* of diernaam kunt vers
vangen door het woordje hem, dan schrijf je den,
anders altijd de.

Voorbeelden:
Heb je den nieuwen directeur al gezien? (Heb
je hem al gezien?)
Ken je dien vriendelijker), ouden heer? (hem).
Wie is die vriendelijke, oude heer? (hij).

Deze kleine jongen (hij) heeft het gedaan.
Heb je dezen kleinen jongen (hem) gestraft?
Wordt deze kleine jongen (hij) gestraft?
De gelukkige (hij) krijgt een prijs.

Men overhandigde den gelukkige (hem) een prijs.

Wie heeft den dollen stier (hem) doodgeschoten?
De dolle stier (hij) is doodgeschoten.
Ik zal dien boer (hem) roepen.
Ik zal die boer maar aftroeven. (Boer is hier geen
persoonsnaam).
Eerst nam hij de raadsheer en zette toen de ko*
ning schaakmat. (Geen persoonsnamen).
Waarom sla je dien bok? (hem, 'n mannetjesdier)
De koetsier zat op de bok (naam van een ding).

Een raad:
Als go niet volkomen zeker weet, dat het den

moet zijn, schrijf dan de; dan schiet ge tenminste
geen bok, want de inplaats van den is lang niet
zo erg als den inplaats van de.

In sommige oude vormen, z.g. staande uitdruk»
kingen, moet ook nu nog (altijd) den geschreven
worden, b.v.:

na den eten, om den brode, diensten den lande
bewezen, in den beginne, in den vreemde, uit den
boze.
En ook schrijft men: in koelen bloede, van goe«
den huize, in genen dele, met dien verstande, ten
derden male.

MEESTER SECUUR-
p.a. Bureau „Zandvoortse Courant"
Achterweg 1.

Een verzoek. Wie er prijs op stelt, dat deze
lessen worden voortgezet, wordt beleefd verzocht
daarvan even kennis te geven. Als het aantal ,

liefhebbers ons niet igroot genoeg blijkt te wezen,
zullen we er geen moeite, tijd en plaatsruimte
meer aan 'besteden. Blijkt dit wél behoorlijk t'e

zijn, dan gaan we er mee door. >

Dus even een teken s.v.p.1
"

,

DE UITGEVER.

Doet Uw INKOPEN te

ZANDVOORT
en adverteert in

De Zandvoortse Courant
het blad met de

grootste publiciteitswaarde

ÏÏi •

te
-



Voor de Paasdagen
Een keurscollectio Regenjassen.

Fa* v* HENSEN
C O U PE U R

Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten-

Groto collectie Hoeden en nieuw*
sto Dassen.
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Verloofd;
CORRIE DE VRIES

en

L. HOLL'ENBERG
Zandvoort, 17 April 1938.

Dr. Gerkestraat 47.

Diaconiehuisstraat 1

DANKBETUIGING
"Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon»
den bij de heropening
van onze Hcrensalon,
.zeggen wij alle hartelijk
dank.

MAISON STABEL,
Dames»en Herenkapsalon
Gr. Krocht 16, Tel. 559

@ JDe 3e Mei hopen <j

S onze geliefde ouders |

H D..Halderman g

% en
I

(Ij. Halderman- g

§ v.d. Spek!
vg hun 45»jarige echt» ^

f
vereniging te 'her» e

_ denken. "

|

» Hun dankbare kin* è

§ deren, behuwd» en <

ra 'kleinkinderen. <j

«s Zandvoort, |

(§ v. Ostadéstraat 12. q

TE KOOP GEVRAAGD
VASTE WASBAK
en ledikant met bed in

goede staat.

Br. met prijsopgave aan
Zandvoortsche courant,
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 4202.

VOOR DIRECT GEVR:
NET DAGMEISJE

van half 9—-'half 3.

Adres: Kostverlorenstr.
56boven.

Aan de prachtige Zand»
voortselaan enkele

Ongemeubileerdè
Moderne Woningen
te huur, vanaf ƒ 20 per
maand. Te bevragen:
Zandvoortselaan 54.

GEVRAAGD:
Flinke Fietsjongen

ong. 16 jaar.

A. Vaarwerk, Zeestr. 44

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

van 8—3 uur. Aanmel»
den tussen 2—4 uur,
Mevr. do Jonge, Boulev.
de Favauge 21.

AANGEBODEN :

PENSION
aan 'dame(s) of heer(en)
voor zomer en winter
aan de Brederodestraat.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4201.

/ Juni—15 Juli

Chr. gezin vraagt

gr. Zitkamer, gr. en
kl. Slaapk. en Keuken
Brieven met uiterste

prijs onder letter ST
Boekh. „HORO", Laan»
horn 2, A'dam»Z.

TE HUUR

.

Gem. Slaapkamers
met stromend water
voor 1 en meer personen
Heemskerkstraat 8.

Te huur gevraagd voor
de mnd Mei door echt»
paar zonder kinderen

een?gem. klein Huisje

of appartement met vrije

keuken. Br. met prijs:

D. Kok, Laarderweg 107,

Hilversum.

GEVRAAGD

:

MEISJE
boven 20 jaar, vooral
goed kunnende werken,
tot 3 uur.

Br. trar. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4203.

ZANDVOORT
10 Jongedames zoeken
zo voordelig mogelijk 'n

Gem. Vrij Huis
in de week van 16—23
)Juli, zond/er (pension.

Dicht bij zee.

Br. m. prijsopg. Putte»
kade 145, Boskoop.

De zaak voor
al Uw

Drukwerk

inm

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

N.V. Nederlandse Spoorwegen
gevestigd te Utrecht

IM.V- A.T.O. = Van Genden Loos
Ingaande 25 April a.s. zal het' vervoer van stuk»

goederen van en naar Zandvoort»Bad door de N.
V. Nederlandse Spoorwegen voortaan per dage»

lijkse vrachtautodienst in samenwerking met de
N.V. A.T.O. geschieden.

Van en naar Spoor», Tram» en A.T.O.sstations

kan vervoer met rechtstreekse bevrachting plaats

vinden.

Aangekomen zendingen worden ook in de ge»

noemde plaats veelal kosteloos besteld.

Te verzenden goederen kunnen worden aange»
bracht en afhaalorders -worden aangenomen aan
het station Zandvoort»Bad.

Voor vervoer van wagenladingen en stukgoede»
ren in afzonderlijke wagens, levende dieren, lij»

ken en expresstukgoed blijft het station Zand»
voort»Bad geopend.

Utrecht, April 1938 De directie

| Banketbakkerij Huize Roland
S maakt Uw FEESTDAGEN gezelliger ! ! I !

!

ONZE GROTE PAASRECLAME IS:

per half pond 35 etGevuldo Schuimkuikens,
Paasnestjes met marasquin, "per half pond 35 et
Paasnestjes amandelkoekje, per half pond 35 et
Petits Fours, nestjes, per stuk 6 et
Petits Fours, nougat eitjes, per stuk . . .

.

6 et
Paas mocca stammen, 3 stuks 25 et
Nougat eieren met slagroom, per stuk .

.

10 et
Paas Polonaiso met slagroom, per stuk I2V2 et
Grota Polonaiso met slagroom vanaf .

.

60 et
Fantasio Paasgebak 55 et

Onze bekende goed gevulde Ragöutbroodjes,
alleen Zaterdag 2 stuks 25 cent

KERKSTRAAT 8 - TELEF. 72

f 10.- KASSABONS EEN TAART NAAR KEUZE

„Zomers Buiten" zoekt
gezin zonder kinderen
bekend met het iHotel=Cafe»Restaurantsbes
drijf om als gerant in het Vac. oord te

Zandvoort voor het seizoen (4 maanden)
werkzaam te zijn Brieven te richten:
Olympiaplein 130, Amsterdam

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Hygiënische Artikelen
Gummhvaren enz. vraagt gratis prijscourant.

N*H* Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.

Voorde Paasdagen
bieden wij U een uitgebreide

keuze in al onze artikelen ! !

In Cor>setfen,
Bustehouders en
kousen
extra aanbieding

Ziet onze etalages

Koopjeshuis
Kerkstraat 32 - 34

SW1LT U IETS FIJNS-
met de

S PAASDAGE
2 Bestelt dan Uw
S PAASBROOD 2
5 PAASTAARTEN
S PAASPETITFOURS

i
b
« L. J. RINKEL v/h H - J - CARE

^foon 22

2e PAASDAG geen brood bezorging aan huis a
CBBBBBBBBIBBEBBBBBBBBBBBBIBBBBSBIBBBBBBBfla

Manna schoenen
Nimco schoenen

Fort schoenen
Cres schoenen

Een greep uit de merken van

ALPH. S P R
SCHOENENMAGAZIJN -

ENGERS
GROTE KROCHT 13
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Denkt er o
U voor de Paasdagen te voorzien van

Een goei
2462
2457
2403
2458
2440
2413
2414
2415
2409
2455
2470

2477
2473

2474
2471
2472
2465
2456
2459
247S
2479
2468
2460
2467
2480
2481
2482
2461
2466
2464

Buck Pearl. Op eigen grond.
Cronin, A. J. Do Citadel.
Földes Jölan. Over de brug.
Man. Herman de. De koets.
Maire, Ie. Grooto man in kleine stad.
Mitchell, Margaret. Vuur over land.

Als een vlam in de storm.
Het. zaad ontkiemt.

Sillanpaa, F. E. Do weg van een man.
Steno, Flavio. De nacht van San Lorenzo.
Andriesse, Kees Want morgen

sterven wij.
Wijhe—Smeding, A. v. Bruggenbouwers.
Doolaard, A. den, Wampie, de roman van

een zorgeloze zomer-
Jong, A. M. de. De erfgenaam.
Melis, Stoke. Hollandia luxe reizen.
Zernike, E. Morgen weer licht .

Ayres Ruby. Jochie's perikelen.
Baldwin, Faath. Het hart heeft vleugelen.

Onwilligo getuigen.
Bechdolt, F. R. Boom des doods.
Fletcher, J. S. Ronald Cambcrwell.
Grecory, G. Bill de heethoofd.
Loring, Emile, Het uitkijkhuis.

Mann, E. Cowboy»veete.
Recht zonder wet.

Montgomery, L. M. Jone van Latern Hill.

Platt Hauck, L. Geen charme astublieft.

Robertson, F. Owyhee, de man van graniet.

J?oan, Tom. De Chineesche draak.
Savi, E. W. Liefde vraagt alles-

m
m
m
m
m
m
m

Leesbibliotheek „GELRIA"

Gertenbachs Drukkerij

Zandvoortse Courant
ACHTERWEG 1 — TELEF. 135
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TENTOONSTELLING DE WAARHEID OVER
SPANJE.

Bovengenoemde tentoonstelling, welko georga»
niseerd werd door do Com. Hulp aan Spanje, af»

deling Zandvoort mocht zich in 'n groto belang»
stelling verheugen.
Op duidelijke wijze werd aangetoond, waarom

in Spanje gestreden werd en hoe zwaar het
Spaanse volk getroffen wordt idoor deze ver»
schrikkelijke oorlog.
De afdeling levensmiddelen die aan het eind

van do tentoonstelling was opgesteld maakte dan
ook goedo zaken en de com. kan dan ook een
flinko hoeveelheid levertraan, gecond. melk, ca»
cao en staven zeep naar Spanje sturen.
Dat er zo met milde hand gesteund is, wordt

zeer op prijs gesteld en het comité voelt zich ge»
drongen op deze plaats een woord van warme
dank voor het Spaanso volk uit te spreken aan
allen dio van hun sympathie hebben blijk gege»
ven.
De laatste maanden is een groot bedrag aan H.

a. Spanje afgedragen. Ook is onze commissio bij

deze gelegenheid weer met nieuwe medewerksters
uitgebreid.

TEKENCURSUS „ZANDVOORT"
Donderdagavond werd in een der lokalen van

do voormalige bewaarschool aan do Duinweg een
tentoonstelling gehouden door de Avondtcken»
cursus „Zandvoort", die onder persoonlijke lei»

ding staat van den heer A. Rauwerda, leraar aan
do Ambachtsschool en M.T.S. te Haarlem.

Drie jaar geleden stelde do heer Rauwerda de
avondtekencursus in, omdat de avondschool was
opgeheven. Was het eerste jaar 'het aantal leer»
lingen klein, na drie jaar kan geconstateerd wor»
den, dat dit verdrievoudigd is. Met dezo cursus
wordt beoogd het geven van leiding aan do stu»
dio van jeugdige technici, zowel beginnende als

gevorderde. Hieronder moeten worden verstaan
timmerlieden, aank. bouwk. opzichters, metse»
laars, meubelmakers, schilders en loodgieters.
Het gemeentebestuur van Zandvoort verleent

allo mogelijke medewerking, o.a. door het be»
schikbaar stellen van de zaal. In overleg met het
gemeentebestuur is dit jaar een examencommis»
sei ingesteld, bestaande uit do heren: wethouder
Corn. Slegers, J. Groen en A. Rauwerda, welke
getuigschriften uitreikt.

Dit jaar zijn drio leerlingen geslaagd, namelijk
D. Berkhout, .1. Kcuning en E. A. Webcr. 'De ge»
tuigschriften werden in de loop van de avond mèt
een toepasselijk woord uitgereikt.

FILMAVOND IN SCHOOL D.

Voor autoriteiten, leden van de oudecommis»
sies en het schoolpersoneel heeft de I.V.O., het
Instituut Voor Onderwijsfilms 'Wocnsdagavon'd
een proefvoorstelling gegeven in het gymnastiek»
lokaal van School D.
Wethouder Van der Moolen opende met een

kort woord, waarbij hij wees op het grote belang
van do film bij het onderwijs.
Daarna draaide IV-O. enkele films uit de grote

verzameling van 180 schoolfilms, waarover dit

instituut beschikt.
De toeschouwers kregen met de technische ver»

klaring van den leider een goedo indruk van de
I.V.O. films. Dit bewees de aandachtige belang»
stelling van de groteren.

Bijzonder interessant waren de films over Suri»

name en Canada van Dr. Van der Sleen, vooral
als men diens reisbrieven in 't Haarlems Dagblad
had. gevolgd. Andere onderwerpen waren: papier»
bereiding, goud, koffie enz. I.V.O. beschikt over
een rijke keuze leerzaam onderwijsmateriaal, ook
uit eigen land.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwat
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WEET GE NIET . *

wat U met Pasen zult drinken, zio dan
eens on zo

PAAS-ETALAGE
SLIJTERIJ BRINK
GROTE KROCHT 28 - TEL. 354

'DEELNEMERS AAN DE PAAS»ETALAGE*
WEDSTRIJD

van de Zandvoortse Handelsvereniging en
de R.K. Middenstandsvereniging „De Hanze".
1. Paap, 'Haltestraat, vis.

Pool, Haltestraat 58, rijwielen.

Koot, Haltestraat 54, slagerij.

Nieuwenhuizen, iHaltestraat 52, dames»hand»
werken.

Brokmeier, Haltestraat 50, slijterij.

Blaauboer, Haltestraat 46, drogist.

Gertenbach, Achterweg 1, drukkerij.
Dikker, Haltestraat 40, -manufacturen.
Verloop, Haltestraat 38, kantoorboekhandel.
Pasveer, Haltestraat 27, bazar.
Schipper, Haltestraat 23, brood»banket.
Thomas, Haltestraat 13, banketbakkerij.

13. Kort's IJzerhandel, Haltestr. 11, ijzerhandel.
14. Roest, Haltestraat 12, comestibles.
15. Cassec, Haltestraat 1, bloemen,
ló. Rinkel, Krocht 4, broodsbanket.
17. Jos. Bluys, Kerkplein 3, modesartikelen.
18. Vader, Kerkstraat 38, bloemen.
19. Kemp, Kerkstraat 35, fruithandel.
20. Heidoorn, Kerkstraat 38, manufacturen.
21. Lansdorp, Kerkstraat 33, horlogerie.
22. Bakels, Kerkstraat 31, bazar.
23. Toorenburg, Kerkstraat 32, manufacturen-
24. Pielage, Kerkstraat 18, comestibles.
25. Van 'Houten, Paradijs-weg 20, sigaren»magaz.
26. Brink, Gr. Krocht, Slijterij.

27. Hagenaar, Gr. Krocht, sigaren»magazijn.
28. Sprengers, Gr. Krocht, schoenen.
29. Bartels, Gr. Krocht, meubelen.
30. Schaap, Swaluëstraat 9, bazar.
31. H. Nieuwenhuyzen, Stationsstr. 6, rijwielen.
32. Bohemen, Zeestraat 23, foto»bazar.
33. v. Petegem, Engelbertsstraat.
34. Bronkhorst, Haltestraat, schoenen.
Do jury is samengesteld door de Haarlemse

Handelsvereniging.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.
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9.

10.

11.
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VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

De Cost gaet voor de Baef uyt!

Ongetwijfeld kent iedere Nederlander deze
oude, Hollandse spreuk, die ons land groot heeft
gemaakt. In de oude tijd waren de ondernemende
Hollanders niet bang om hun geld te riskeren om
daarmede grote voordelen te behalen. Zij
schroomden niet om ten koste van grote finan»
ciëlo offers schepen uit te rusten naar onze over*
zeese gewesten, die rijk bevracht — „met goud
belaan ' — terugkeerden. En als in de vergadering
gen van de reders wel eens door de voorzichtigen
werd gewezen op de grote bedragen, die moesten
wiorden uitgegeven zonder enige zekerheid op
winst, klonk van de zijde van koene onderne»
mers: „De Cost gaet voor de baet uytl"
Ook voor de vreemdelingenindustrie geldt deze

spreuk ten volle. Wanneer wij hier in Nederland
rustig op onze stoel blijven zitten wachten op
vreemdelingen, lopen wij groot gevaar, dat onze
rustige rust door niets gestoord zal worden. Wij
moeten een spierinkje durven uitgooien om een
kabeljauw te vangen. We moeten de vreemdelin»
gen hier naar toe trekken. Daarvoor moeten we
kosten maken, voordat we geld ontvangen. De
Cost gaet voor de baet uytl!

Enkele cijfers.

Het bovenstaande willen we met enige cijfers

illustreren. Per inwoner ontving Zwitserland in

1933 ƒ 40— uit het touristenbezoek, Frankrijk
ƒ 7-40, Nederland slechts ƒ 0.60. Men ziet, ons
land slaat in dit opzicht wel een droevig figuur.
Maar dat is onze eigen «schuld. Men oordele
slechts: Per hoofd der bevolking besteedt Zwit»
seriand 15,5 cent, Frankrijk 7,1 cent, Nederland
slechts 1.2 cent per jaaï.

Nog te weinig is men er in Nederland van
doordrongen, dat het trekken van touristen geld
kost. Ongetwijfeld zouden de baten uit het
vreemdelingenverkeer sterk stijgen, indien men
slechts wat meer geld zou willen uitgeven voor
propaganda.

Vooruitgang te Zandvoort.

In Zandvoort begint men gelukkig meer en
meer in te zien, dat propaganda voor onze bad»
plaats broodnodig is en dat men daarvoor enige
guldens moet willen offeren in de hoop daarvoor
rijksdaalders terug te ontvangen. Geregeld wor»
den dit jaar nieuwe leden bij de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer ingeschreven, waardoor
deze oiganisatie in staat wordt gesteld voor
Zandvoort propaganda te maken in binnen» en
buitenland.
Hoe meer leden de V.V.V. telt, hoe meer geld

er beschikbaar is voor propaganda en hoe inten»
siever deze gevoerd kan worden. Elke inwoner
van Zandvoort heeft belang bij de vreemdelin»
genindustrie, laat dus iedere Zandvoorter lid wor»
den van V.V.V-

Inlichtingen omtrent het lidmaatschap worden
gaarne gehed vrijblijvend verstrekt door den
Directeur

JAC* TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

B9~ Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

FILMMIDDAG VOOR SCHOOLKINDEREN.
De Mefapro, het propaganda instituut voor Ne»

derlan)ds Fabrikaat: itiét medewerking van het
Ned. Fabrikantenhuis te Utrecht organiseert in

de vacantie een gratis filmmiddag voor de leer»

lingen van de hoogste klassen van de scholen.
Deze middag wordt gegeven Donderdag 21 April
in Monopole.

CONCERT O.H. MANNEN» EN KINDER»
KOOR.

Bovenstaande koren zullen op Zaterdag 7 Mei
a.s. een concert geven in de concertaal van
„Groot»Badhuis", waarbij als Soliste zal optreden
mej. N. de Boer, terwijl de heer 'H. Dees voor
de piano»begeleiding zorgt.

Gezien het programma belooft het weer een
zeer mooie avond te worden. Het mannenkoor
zal o.a. uitvoeren Bede van F. J. Roeske, Waak
Op van H. Altink, Soldatenkoor uit de Opera
Faust van Gounod, terwijl het koor met de so»

liste zal uitvoeren de AltsRhapsodie van John
Brahms.

'Het kinderkoor brengt naast enkele- oude lied»

jes ook een viertal nieuwe liedjes; dat zij succes
zullen .hebben staat reeds bij voorbaat vast.

Na afloop van het concert wordt een groot
bal gegeven onder leiding van den heer van
Paare.

JEUGDWERK „ONZE CLUBJES"
Na de Paasdagen blijven de clubjes gesloten.

Gaarne worden de kinderen dan weer met Oc»
tober verwacht. Wie een foto van de kinderen
met hun Palm»Paasstokje wil hebben, kan voor
geringe prijs een afdruk bestellen bij H. Vlieger»
Bos, Dr. Gerkestraat 14 zwart.

COMITÉ ..VROUWENHULP"
Er zijn ons weer twee vouwwagentjes gevraagd.

Voor één hebben wij een grote kinderwagen in

ruil. Wie helpt?
Westerparkstraat 13.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigare
of Tabak is Sigarenmagazrjn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz, enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Kiest geen Eieren
voor Uw geld, maar met Pasen een

Paasrollade
dan heeft U beslist prettige feestdagen.

„DE CONCURRENT"
handhaaft ook nu nog zijn reclame.

1 pond Reuzel voor slechts . . , , 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet è 40 cent

X Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00 4
^ Daar kan niemand tegen op, dua in drommen naar

J Haltestraat 5 - * Telefoon 494
W die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft ! I !

% W" MAANDAG TOT 1 UUR GEOPEND "W^^^*^*^***

Het is bij Pasveer» waar
U goedkoper kunt kopen

GEKLEURDE TAFELMATJES .

.

10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

FLINKE BROODTROMJWEL 89 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

STERKE BOODSCHAPMANDJES 45 et

4 PANSPONSEN 10 et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et
STERKE BEZEMS 25—35—55 et

GELE STOFDOEKEN .

N
. .

.

10 et

WAFELDOEKJES 10 et

MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et

STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN . . 12 et, 20 et, 29 et

STERKE MATTENKLOPPER 25»35»48 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et
STERKE KEUKENMATTEN .... 124 et

DUBBELE MATTEN 198 et

TAFELZEIL, per el 45 et

10 TREETRAP 248 et

ASFALTPAPIER p. meter 15 c
per rol f 1.95

Fa. Th.
Haltestraat 27

Pasveer
Telefoon 311

E. KONING
Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

Hu is- Letter-
schilder en
G lazenmaker 3

Handel in Glas- q
en Verfwaren §

9V Scherp concurrerende prijzen ei

Behangselpapieren Witkalk

imuiiuaMMi

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Ta Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

I ATZES
bestelt men bij

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

CRACKERS, per doosje 10 et

Pakjo ONTBIJTMATSES, 10 stuks 21 et

DOOSJE VAN 1 POND 50 et

DOZEN, 5 pond inhoud, 50 stuks ƒ 2.30

LOSSE MATSES, per stuk . . . . 5 et

OODCBATIC
pALLEÜ&ELANG

5ROOT& KBOCUT 15
|

TELEF. 510.

Haast U! Vandaag voor 't laatst onze
speciale busgroente aanbieding:

GESNEDEN WORTELEN 15 et

ANDIJVIE 16 et

SPINAZIE 16 et

, r . . SPERCIEBONEN 17 et
Veel groente SNIJBONEN 18 et

Weinig water DOPERWTEN 22 et

ROOMVERSE PAASEIEREN reeds . . 10 voor 31 et

SPECIALE HAM-AANBIEDING ... 2 ons 25 cent

GOUDSE KAAS 40% jong,
30 et

GOUDSE KAAS, fijn belegen
' 34 et

EDAMMER KAAS 40% 32 et

BOTERHAMWORST, p.o.10 et

GEKOOKTE WORST, p.o. 12
BLOEDWORST, p.o. . . 9 et

SNIJWORST.p .o 16 et

NIERWORST, p.o. .

.

12 et

LEVERKAAS, p.o. .

.

14 et

ROOKVLEES, p.o. .. 20 et

ONTBIJTSPEK, p.o. .

.

14 et

SCHOUDERHAM, p.o. 17 et

LEIDSE, jonge 20 et

GOUDSE VOLVET, oud
extra fijn 48 et

HEERLIJKE VRUCHTENBOWL, literpot 75 et

HEERLIJKE VRUCHTENBOWL, kleine fl. 25 et

ALCOHOLVRIJE LIKEUR, hele fles .. 42 et

SAMOS, hele fles 70 et

ZOETE SPAANSE, hele fles 70 et

VERMOUTH, hele fles 95 et

COJOVINO; Cognac»Vruchtenwijn 59 et

MEIWIJN 40 et

CO-OPERATIE WAARBORGT KWALITEIT

VERHUURBIUETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat la - Taxateur J. Waterman

PUBLIEKE VEILING
op DONDERDAG 21 APRIL a.s 10 uur

ten overstaan van Deurwaarder Erbrink, waarbij

enige fraaie Litsjumeaux met matrassen, 1 en 2»

persoons Ledikanten, Mahonie Slaapkamer, Divers

se ameublementen, Stoelen en Fauteuils, Gordijn

nen, Lopers en Karpetten, El. Lichtkronen, divers

Glas» en Aardewerk, Zonneschermen, Tum»ameu»
blement en parasol, enige kasten, koperen pannen
partij ligstoelen, keuken gereedschap, Belgisch
billard, tafels enz. enz.

Alles te bezichtigen op WOENSBAG 20 APRIL van
10—6 uur.

Ook geveild worden de consumptietent, staan:
de aan het stationsplein alhier, tegen het station,

waarbij een ijsconservator, ijsmachine en drijf:

werk en motor enz. enz.

DAGELIJKS ALDAAR TE BEZICHTIGEN.
Goederen voor deze veiling kunnen nog worden
ingebracht, desverlangd gehaald.

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vrijdag 15, Zaterdag 16 en Zondag 17 April, 'p

Paasdag! 3 dagen opvoering van een groot super»
programma.
BENJAMINO GIGLI in zijn grote succesfilm:

De Zanger van Hare Hoogheid
Een zeldzaam mooi filmwerk met prachtige zar.g

van den groten kunstenaar Benjamino Gigli. Deze
nieuwe Gigli»film was de jubileumsfilm van Rial»
tostheater te Amsterdam. Zes achtereenvolgende
weken uitverkocht.
Pers en publiek zijn enthousiast!

Als tweede hoofdfilm: Bert Wheeler en Robert
Woolsey de onweerstaanbare komieken in de das
verende lachfilm:

DE MODERNE REGENMAKERS
Een daverende lachfilm met een enorm sensatio»
neel einde. Een oerkomische klucht met het ver»
makehjke tweetal in de hoofdrollen. De lachsal»
vo's zullen met uit de zaal zijn.

Toegang voor iedere leeftijd.

Entree 40—60—80—100 cent. alles inbegrepen.

Zondagmiddag, Ie Paasdag, half drie FamilieiMa:
tinee. Opvoering van de grote filmklucht:

DE MODEknE REGENMAKERS
Een daverende lachfilm met 'n sensationeel einde
Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

Maandag, 2e Paasdag, half 3 FamiliesMatinee-
Opvoering van een geheel nieuw programma:

Als hoofdnummer:

VOOR MOEDERS EER
Een zeldzaam mooi filmwerk met een schitteren»
de inhoud. In de hoofdrol Jackie Cooper.
Entree 15 en 2') cent alles inbegrepen.

ATTENTIEl MAANDAG (2e Paasdag) 8 UUR
Opvoering van een geheel nieuw programma!!!!!!
WEEST ÖP UW HOEDE! Het is BORIS KAR»
LOFF in

DE WANDELENDE DOOD
Een machtig filmwerk van een onschuldig ter
dood gebrachte, die door 't zgn „Lindbergh»hart"
tot nieuw leven wordt gewekt en zich op zijn

moordenaars wreekt.

Als tweede hoofdfilm:

VOOR MOEDERS EER
met Jackie Cooper. Een prachtig filmwerk van de
eerste tot de laatste meter. Toegang boven 18 jaar

DONDERDAG 21 APRIL 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

Opvoering van de grote Warnerfilm:

IN DE MACHT DER GcHEIME POLITIE
met Kay Francis en Leslie Howard Een roman»
tisch verfilmde episode uit Ruslands eerste revo»
lutiedagen, gebaseerd op de schitterende, wereld»
beroemde roman van R. H. Bruce Lockhart. Dui»
zenden medespelers maakten deze film tot een
van da mooisto en spannendste films van dit sei»

zoen. Toegang boven. 14 jaar

Entréo 30 en 55 cent, belasting inbegrepen.

B
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dan eerst

even naarUW WINTERVOORRAAD OP
Van Deursen's Aardappelhan de I

Heden in voorraad alle soorten Plantaapdappeleil van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TEL.EFOON 74

Drogisterij L Blaauboer
toont in zijn etalage een

GROTE VERSCHEIDENHEID

EIER VERVEN
Leuke attractie voor de
kinderen.

Haltestraat 46 - Telef- 192

UITBREIDING!!
Onophoudelijk schrijden wetenschap en techniek
voorwaarts. Dikwijls herkent slechts de vakman
de waarde van de voortuigang. Maar het komt
ook voor, dat de nieuwe verbeteringen dadelijk

voor iedereen duidelijk zijn. Dan spreekt ieder*

een erover en wat directe aantrekkingskracht
voor het publiek bezit, laat zich gemakkelijk ver*

kopen. Inderdaad heeft de zaak van Henk Schut*

lenburg, De Goedkope Amsterdammer, grote

verbeteringen gebracht voor Zandvoort, van wel*

ker betekenis een ieder zich direct kan overtui»

gen. Deze ruim gesorteerde zaak met zijn 2Cer

gevarieerde collectie is in enkele jaren met grote

sprongen vooruit gegaan, waaruit wel blijkt, dat
deze zaak in een grote behoefte heeft voorzien.

Door den klant het beste te geven voor de laagst

mogelijke prijs is De Goedkope Amsterdammer
groot geworden, en omdat De Goedkope Amster*
dammer groot is, kan hij nog meer bieden, en
voor lagere prijs dan anderen. Wij' hebben ons af*

gevraagd, met welke artikelen wij onze zaak zou*

den kunnen uitbreiden. Maandenlang hebben wij

gezocht, toen kwam 't idee van Kinderledikanten,
Baby*aankleedcommodes, Babyboxen, Kinderautos

en Poppenwagens, terwijl wij ook nog kochten
een nieuwe serie Kinderwagens en Wandelwa*
gens. In onze etalages zult U al deze artikelen

kunnen bezichtigen en wij vragen U, nauwkeurig
de prijzen te lezen, opdat U deze kunt vergelij*

ken met de stadsprijzen, waarna U tot de ver*

rassende ontdekking zult komen, dat U bij ons
goedkoper koopt dan waar ook. Maar niet alleen

met deze artikelen hebben wij onze zaak uitge*

breid. Wij hebben ook de prijzen van Snoer,

Draad, Electra»materiaal en Lampekappen ver*

laagd, terwijl ook de rijwiekonderdelen en Bin*

nen» en Buitenbanden met zijn vergeten. Kortom,
mocht U iets nodig hebben, komt U dan eens

kijken bij DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER:

Henk Schuilenburg
— Grote Krocht 5—7 —

Schilderswerk is Vertrouwenswert
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

himbu »uaaaiiBaa

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Ie Paasdag 10 uur: Ds. D. Tromp.
2o Paasdag 10 uur Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 17 April 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

2a Paasdag: geen dienst.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 17 April 10 en 17 uur Ds. N. A. Waaning.
Maandag 18 April 10 uur: Ds. Wesbonk

van IJmuiden.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 1.'

Zondag 17 April Ie Paasdag 10.30: Ds. J. Kalma.

Geen Zondagsschool.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.

Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude
Bewaarschool, Duinweg.

Spr. de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 16 April Aanv. v.h. Avondgebed te 7.44

Zondag 17 April Aanv. v.h. Avondgebed te 7.46

Donderdag 21 April Aanv. v.h. Avondgebed 7.25

Vrijdag 22 April Aanv. v.h. Avondgebed te 7 uur.

Zaterdag 23 April Einde v-h. Paasfeest 7.58 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8Va uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging:
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk

Begrafenissen en Crematie's door geheel
Nederland.

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD * BELASTING: AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

LET OP ! ILET OP ! I

Het nieuwe adres van

DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

is thans

STATIONSSTRAAT 15
BIJ DE ZEESTRAAT.

1ste klas Reparaties en 3e klas prijzen.

Speciaal in Arch en Welfschoenreparatie.

De Brabantse Schoendokter.

mnnmuauiiunkiiiinii

Voor do Feesdagen bij ons Uw

Fijne Vleeswaren
halen, betekent geslaagde feestdagen.

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst van Stegeman
per ons 15 et

Smeerworst van Stegeman „ „ 14 et

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst sTcln
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LErDSE KAAS, per ons <5 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit KOFFIE, van de Hag
Maatschappij, vanaf 18 cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

55

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur-
n.m. 2—4 uur.

Paasgeschenken
Paasmandjes vanaf . . . 35 et

Mooie Planten en Bloemen

GOEDKOPE BLQEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

BBBBaaBBHBBSEgaSBHHUUMnaHMM

DRUKWERK? Gerienbachs Drukkerij

Behangselpapier
uff voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

[Goedkope Aanbieding

Knap nu Uw rijwiel op
5 2 Buitenbanden

)

f 5.5015 1 Kettingkast . .

BI 1 stel Spatborden
5 1 Stuur of Pedalen

Gratis gemonteerd gedurende de Paasweek.

5 RIJWIELEN, vanaf ƒ42.50,
3 SPORT»RIJWIELEN ƒ 57.50

TRANSPORTRIJWIELEN .... ƒ 55.00

1 Gulden per week.

5 De grootste voorraad, de beste Rijwielen bij

[ JAN POOL - Haltestr. 58
» Ie klas reparatiesinrichting

Tandems te huur

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooienl

Het eerste
Taxibed rijf In

Nederland
der

S t room lij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-
feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Een 'blijde Paasboodschap voor U
Alzo lief heeft God de wereld gehad, ook U,

dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft,

opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet ver»
dsrve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3,

vers 16. God bevestigt Zijn liefde jegens ons,

dat Christus voor ons gestorven is als wij
nog zondaars waren. Rom 5 vers 8. De Heer is

waarlijk opgestaan. Hij is de opstanding en het
leven. Die in Hem gelooft zal niet sterven in -der

eeuwigheid. Gelooft gij dat?

Hoe word ik behouden voor de eeuwigheid?
Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
De eind»crisis der volken in Armageddon.
Het zoeklicht enz. van Johs. de Heer, verkrijg»
baar bij H. Keur, Zuiderstraat 8.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Voor de Feestdagen AAROIGE BLOEMSTUKJES
Bloemenmag. „Erica", C. G. A.Cassee, Haltestr. I, Tel. 200 in alle prijzen

DE LUCHTEEIS VAN DE PEGASUS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

19. Roets! Daar kwam het anker voorbij en

rukto den armen zanger van zijn voetstuk, hem
meevoerend naar onbekende verten. En daar hing

do stakker boven de loeiende zee te spartelen!

Om de waarheid te zeggen, was de toestand alles»

behalvo plezierig en, wat erger was: do Pegasus

ging, in plaats van naar „het lieve vaderland",

precies in tegenovergestelde richting.

20. Evenwel, Herr Untermeier was er de man
niet naar, om dadelijk de moed to verliezen. Hij

ging op zijn gemakje op het anker zitten en bond
er zich met zijn bretels stevig aan vast. Toen vatte

bij zijn gitaar op en begon alle liedjes van zijn

repertoire „af te draaien". Wat jammer, dat me»

neer Van Emmen en zijn tochtgenoten er niets

van konden horen: ze zouden verrukt geweest

zijnl

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 'November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's-Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van HOEK en TUYT te 's-Gravenhage of

toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stre*

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Doktor
TUYT te 's»Gravenhage, geschreven boekje.

Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen."

Belasting-Hoekje.
PERSONELE BELASTING.

Mobilair.

De belasting naar de waarde van het mobilair

wordt niet geheven, wanneer de belastbare huur»

waarde ƒ 180— of minder bedraagt.
Naar een belastbare huurwaarde boven de

ƒ 180 is geen belasting verschuldigd, indien de
waarde van het mobilair minder dan ƒ 200,

—

bedraagt. De belasting bedraagt jaarlijks, wan*
neer de waarde van het mobilair is:

ƒ 200 tot en met f 299 in hoofdsom ƒ 1.50

ƒ 300 tot en met ƒ 399 in hoofdsom ƒ 3.00

ƒ 400 tot en met ƒ 499 in hoofdsom ƒ 4.50

ƒ 500 tot en met ƒ 599 in hoofdsom ƒ 6.00

ƒ 600 tot en met ƒ 699 in hoofdsom ƒ 7.50

ƒ 700 tot en met ƒ 799 in hoofdsom ƒ 9.00

ƒ 800 tot en met ƒ 999 in hoofdsom ƒ 10.50

ƒ 1000 tot en met ƒ 1199 in hoofdsom ƒ 13.50

ƒ 1200 tot en met ƒ 1399 in hoofdsom ƒ 16.50

ƒ 1400 tot en met ƒ 1699 in hoofdsom ƒ 19-50

ƒ 1700 tot en met ï 1999 in hoofdsom ƒ 24.00

ƒ 2000 tot en met ƒ 2299 in hoofdsom ƒ 28.50

ƒ 2300 tot en met ƒ 2699 in hoofdsom ƒ 33.00

ƒ 2700 tot en met ƒ 3099 in hoofdsom ƒ 39.00

ƒ 3100 tot en met ƒ 3499 in hoofdsom ƒ 45.00

ƒ 3500 tot en met ƒ 3999 in hoofdsom ƒ 51.00

ƒ 4000 tot en met ƒ 4499 in hoofdsom ƒ 58.50

ƒ 5000 in hoofdsom ƒ 73.50

benevens ƒ 15 voor elke gehele som van ƒ 1000
waarmede zij het bedrag van ƒ 5000 te boven
gaat.
De vermindering voor inwonende minderjarige

kinderen wordt bij het mobilair op gelijke wijze
berekend als in 't vorige belastinghoekje bij de
huurwaarde ia omschreven.

Voorbeeld:
Huurwaarde perceel ƒ 250. Mobilairwaarde ƒ 300
Twee inwonende kinderen beneden 20 jaar:

Huurwaarde ƒ 250.

—

Klasse aftrek 5e kl ƒ 145

ƒ 105.—
10% 'belasting van ƒ 105 ƒ 10.50
Aftrek 2 knd. 2 x 14% van ƒ 10.50 .... ƒ 2.94

Waarde mobilair ƒ 300 ƒ 3.00

Aftrek 2 knd. 2x14% van ƒ 3.00 ƒ 0.84

ƒ 7.56

ƒ 2.16

200 gemeente opcenten
Hoofdsom ƒ 9.72

ƒ 19.44

Totaal aanslag ƒ 29.16
Vragen omtrent belastingen kunnen worden be»

zorgd bij Gertenbachs Drukkerij; deze worden
zonder bronvermelding kosteloos in een belas»
tinghoekje beantwoord.

4 MEI COLLECTE RECLASSERING.
'Het zal bij verschillende lezers al wel de aan»

dacht hebben gehad, dat het Reclasseringswerk
zich meer en meer gaat verheugen in de belang»
stelling van 's lands hoogste 'autoriteiten, want
niemand minder dan Zijne Excellentie Minister
Romme sprak voor de microfoon 1.1. Dinsdag een
rede uit om de collecte, welke door het gehele
land voor het gehele land wordt gehouden, aan
te bevelen. Geen wonder echter, want dit zo bij

uitstek nuttig liefdewerk, de opheffing en het
voorthelpen van ontslagen gevangenen, is een
werk, dat de maatschappij beveiligt voor de kwa»
de lusten van die individuen, die zonder behoor»
lijke hulp zeker nog erger boosdoeners zouden
kunnen worden dan voor hun eerste vergrijp,
toen zij nog niet met den strafrechter kennis
maakten. Maar ook andere autoriteiten, zowel op
religieus, als op politiek gebied, zowel Christelijk
als niet Christelijk, zij maken zich op om een»
drachtig en tezamen één grote inzameling te hou»
den, opdat het werk kan worden voortgezet.
Daarom, joage meisjes en jonge vrouwen op wie
door de plaatselijke commissie een beroep wordt
gedaan om op 4 Mei te helpen bij het collecteren,
weiger deze kans om U voor uw zwakke mede»
broeders en mede»zusters verdienstelijk te maken
niet. Uw arbeid op dit terrein heeft een ontzet»
tend groot effect. En voor U zelf een tevreden
gemoed voor uw menslievendheid. Het plaatselijk
Comité, dat hiervoor medewerking verleent, be»
staat uit de volgende leden: C. Slegers, voorz.,
Mevr. W. J. v. Zeyl—van Eeke, secr.esse; S. At»
tema, penningmeester; Z. J. Leen; J. Zwemmer.
Het Comité i>a,i Aanbeveling: >H. van Alphen,

Burgemeester; J. Beeckman, oud»Burgemeester;
Mevrouw G. Dijkstra, arts; C. A. van Fraassen,
ar's; M. Frank, Isr. voorganger;C. A. Gerke, arts;

Ds. J. Kalma; W. J. J. Meertens, tandarts; A. van
der Moolen, wethouder; C. Slegers, wethouder;
C. T. Tichelaar, arts, Ds. D. Tromp, Ds. P. van
der Vloed; Ds. N. A. Waaning; P. van Diepen,
pastoor.

Vrijwillige Abonné's!
Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
één gulden of één gulden zestig cent *) per jaar.

Naam:

Woonplaats:

Adres:

I) voor Zandvoort ƒ 1.— per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.
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Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort," per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave hertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20.

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Sterker dan het lot is de moed, die het

standvastig draagt.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Het eerst nodige.

In de laatste •democratische brief van „Dixi"
Traagt deze hoe de E.d.D.»ers van Zandvoort er»

over 'denken om E.d.'D. aan te wijzen als dé vers

eniging voor een grote actie die practische mid»
idelen 'aanwijst voor oplosing der moeilijkheden
des tijds en wel zulke die alle partijen bevredigen
aonder eigen hoofdbeginsel aan te tasten.

En wat zou dat dan voor ander middel zijn

dan om te beginnen te aanvaarden het beginsel

Tan economische gelijkheid. Tegen dit beginsel

als zodanig kan niemand iets inbrengen. Allen
aanvaarden de gelijkheid voor de Universele wet
en ook gelijkheid voor de Staatswetten, maar dit

laatste kan nooit het geval zijn, tenzij de mensen
economisch gelijk zijn.

We hebben hier op Zandvoort gezien, dat de
Beilamy»propaganda — voor economische gelijk'

heid — door E.d.D. propaganda schijnbaar op
de achtergrond is gedrongen en ik lieb hierover
verslag , uitgebracht, maar er aan toe gevoegd:
„VTees niet, men zal van E.d.D.»zijde wel inzien,

dat men de democratie met redt, tenzij met aan»

rvaarding van de BeHamy»£heorieën; en wie van
deze theorieën is doordrongen, ziet met deernis

toe op het armzalig geklungel van zich noemende
•„Regering", en prijst de vlooien die ons op onze
'onzrndeHjkheid wijzen.

En zolang het volk niet eendrachtig besluit

<een beginsel te aanvaarden dat allen vergenoegt,

zal de Regering moeten voortgaan met vlooien

te bestrijden. Zal van Zandvoort de victorie zijn?

Eenhied door Bellamy?

TÏ. E. BODDé,

Antwoord.

Uw instemming, waarde 'heer Boddé, doet me
•genoegen. De Bellamy»vereniging en haar doel
kennende, had. ik ook, niet anders verwacht.
Maar laten we nu toch asjeblieft oppassen en

»oed onderscheid 'maken tussen doel en middel
'Cweg, oplossing of uitvoering).

M.i. 'moet -getracht worden alle parijen en indï»

viduën met hetzelfde doel samen te brengen, wat
dan het best zou kunnen gebeuren onder leiding

van een vereniging als E.d.D. „Daadwerkelijke
solidariteit van alle bevolkingsgroepen" zegt

'E.d.D. Ik sprak van „brood ten gerechtigheid voor
allen" en van „praktische democratie", 'k had
ook kunnen spreken — gelijk velen — van „eco=

nomische democratie", U spreekt van „economie
•sche gelijkheid" en zeer zeker zal het nog wel op
andere wijzen uitgedrukt kunnen worden.
De beste iformulering te vinden voor het doel

lijkt me eventueel niet zo moeilijk. En voor dat

doel, maar ook alléén daarvoor, zal de actie ge»

voerd moeten worden, in die zin dat alle mensen,
die al Teeds overtuigd zijn van de redelijkheid,

-wenselijkheid of/en noodzakelijkheid van verwe»
zenlijking van dat doel in korte tijd samenge»
voegd worden tot een^zo overweldigend aantal,

dat de regering — zeer stellig een andere dan
de -huidige — als uitvoerder^ van de volkswil dat

doel in de kortst mogelijke termijn tracht te ver»

wezenlijken.

Hoe? Dat moet die regering maar weten. De
meeste mensen kunnen immers niet weten, wat
de 'beste oplossing is! Wij kunnen wel zeggen,
dat het uit moet zijn met „armoede bij over»
vloed", -wij kunnen van onze regering wel resul»

taten in die richting eisen, en 'haar bij onbe»
kwaamheid om dergelijke resultaten te leveren
vervangen door een andere, maar over de te vol»

gen weg over de toe te passen middelen kunnen
wij niet meepraten, onsdat wij doodgewone men»
sen daar geen voldoende verstand van hebben.
Een of andere systeem mag ons bijzonder be»
ikoren, het als de enig mogelijke oplossing te wil»

len .zien, is m.i. verkeerd, zelfs fataal. Omdat
daardoor steeds weer en steeds meer, en nu al

jaren en jarenlang juist wrijving en scheiding
ontstaat, terwijl het doel op de achtergrond
raakt.
U begrijpt nu wel, dat ik de tweede helft van

Uw schrijven ook met minder genoegen gelezen
Jheb, omdat U daarin de Bellamy»theorieën als

de enig mogelijke oplossing presenteert. Mis»
schien ïs dat wel zo, maar misschien is het ook
nief zo, dat zal echter eventueel wel blijken. Als
het doel maar bereikt wordt, zal het zeer stellig

ook U koud laten volgens welk systeem dat ge»

schiedt, is het niet?

Laten we dus over de eventuele oplossing niet

spreken, laten we enkel het doel in het oog hou»
den en de verwezenlijking daarvan als eis stel»

len aan de regering. En laten we daarbij ook niet

piaten over politieke en godsdienstige richtingen.

Laten we slechts" alle democraten, die niet alleen

-politieke maar ook economische democratie wil»

leri, trachten samen te brengen. Dat kan niet

door U of mij gebeuren, ook niet door de Bel»

lamysvereniging of een politieke partij — wijl

deze zich alle hebben vastgelegd op een bepaald

systeem, en dus scheidingbrengend in plaats van
samenbrengend van aard zijn —, zo iets kan wel
gebeuren 'door een vereniging als E.d.D-, tenmin»

ste als Ed.'D. de moed er toe heeft.

Daarom ben ik ook begonnen met te vragen

hoe de E.d.D-sers ter plaatse hierover denken,

want zij zullen er dan eventueel de stoot toe

moeten geven, dat punt 4 in het brandpunt van

de E.d.D.»acüe komt te staan, dat E.d.D. ver»

zamelen gaat blazen voor de Economische De»

mocratie als het thans eerst nodige.

De wijze waarop de E.d.D.sers in Zandvoort

tot heden reageerden is weinig hoopgevend.

Van slechts één E.d.D.slid ontving ik een schrij»

ven. Ook die komt weer met een soort (gedeelte»
lijke) •oplossing, heel goed bedoeld natuurlijk,
maar niettemin onpractisch en dus tot misluk»

WAAROM
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king gedoemd. Ook aan de schrijver of schrijf»
ster van die brief — niet bedoeld voor opname
en daarvoor ook niet geschikt — zou ik willen
zeggen:- stel U in op het doel en alleen op het
doel, want dat is het wat wij gewone mensen
allemaal wèl kunnen begrijpen, maar laat de uit»
voering over aan de daartoe bevoegden. Wij heb»
ben niet anders te zeggen, dan dat wij de de»
mocratie ook op economisch terrein toegepast
willen zien, en als het aantal Nederlanders dat
dit wil groot genoeg blijkt te zijn, kunnen we— dank zij de politieke democratie — een re»
gering kiezen, die bereid en in staat is om die
economische democratie te verwezenlijken, op de
beste manier en in de kortst mogelijke tijd. Over
de wijze waarop dat het best en het vlugst kan
geschieden kunnen wij niet oordelen, laten we er
dus ook over .zwijgen.
Dat men daarover tot heden niet zweeg, is

juist oorzaak van de grote verdeeldheid en van
de resultaatloosheid. En dit zal zo blijven, zolang
we ons niet enkel tot het doel weten te beper»
ken. De verdeeldheid der democraten over de
eventuele oplossing is m-i. veel groter belemme»
ring om te komen tot economische democratie
dan welke anti»democratische kracht(en) ook.
Ik 'ben overtuigd, dat de meerderheid van ons

volk is vóór economische democratie; laat ons
streven dan ook gericht zijn op het tor uiting

brengca -van die" meerderheidsmening. I'as dan
kunnen we verwezenlijking verlangen.
Daartoe -mede te willen werken deed mij he»

sluiten tot het schrijven van m'n artikel in de
Z.Ct. van ló April. Maar alleen een *ereai>ing
als E.d-D. kan daartoe verder de leiding nemen.

DIXI.

BURGERLIJKE STAND.
Opgara -van 15 tot en met 21 j'fpril 1938.

-.Onderitcuu'd.--G. F. Zegers'-Vceckpis -en -J., H..
i Haasters, Haarlemmerstraat 76- '

Gehuwd: J. J. Schelvis en B. A, Appelt, van
Ostadest.r 32; D. Kamstra en F. Schutte, Zee»
straat 24; >Y. van 't Hert en J. Groen, Parallel»

weg 47.

Overleden: A. J. M. Holland, echtgen. van L.

N.T Steenhuizen, oud 65 jaren.

Gevestigde personen?
C van Cooten, van Arnhem, v. Heemskerkstr. 8
H. Westenberg, v. A'dam, Parallelweg- 53.
G-HVijgeboom, v. Hilversum, H. de Grootstr-15
J. X Lucas, (V. A'dam, Dr. Gerkestraat 86hs.
H. G. Smits, v. Laren N.H., Wilhelminaweg 23.

GOLF.
2e Paasdag werden op de banen van de Kenne»

mer Golf en Country Club greensomes gespeeld,
18 holes handicap medalplay, waaraan door 24
paren werd deelgenomen.
De uitslag is als volgt: mevr. Rothbarth en H.

A. Healy, 9, 75; -mevr. E. Quarles van Ufford en
Jhr. P. Quarles xan Ufford, 9, 75.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwatei
v.m. n.m. v.m. n.m.

Zaterdag 23 April .. 8.48 9.28 4.15 4.44

Zondag 24 April .... 10.12 10.48 15-25 6.08

Maandag 25 April 11.24 6.44 9.20

Dinsdag 26 April 12.04 12.32 8.00 8.28

Woensdag 27 April .. 12.56 1.20 8.52 9.16

Donderdag 2S April .. 1.40 1.48 9.36 9-44

Vrijdag 29 April 2.16 2.36 10.12 10.32
Zaterdag 30 April .. 2.54 3.15 10.50 11.11

Zondag 1 Mei 3.30 3.48 11.25 11.44

Springtij 30 April.

RAADSVERGADERING.
Maandagavond om half acht zal de Raad van

onze Gemeente ten raadhuize in het openbaar
vergaderen. Nieuwe stemmingen zullen plaats»
vinden over de bebouwing van de Dr. Joh. Metz»
gerstr. en over de ijstent op het Trampl. Verder
o.a. prae»advies op het verzoek van het bestuur
van de Bijzonder school om gelden voor nieuwe
gordijnen en op het voorstel Molenaar betreffen»
de 't Zuiderbad.

GEVAARLIJKE VONDST.
Een dezer dagen deponeerde een inwoner als

„aangespoeld" een blikken bus bij de politie. Bij
onderzoek bleek, dat deze bus 15 zakjes kanon»
kruit bevatte, een hoogst gevaarlijk en explosief
poeder. Met nadruk wordt door de politie erop
gewezen, dat men aangespoelde voorwerpen (voor
al gesloten bussen of blikken) beter direct bij de
politie kan aangeven, daar anders grote onge»
lukken kunnen gebeuren. Eén zakje was ditmaal
reeds geopend. De bus is van Deense of Zweedse
afkomst.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. do Joode Stationsstraat 2, Telef. 258

Uitslagen van Zondag LI.:

O.V.V.O. 1—Zeemeeuwen 1, 3—0.
Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zeemeeuwen 1—D.E.C. 1, 2 uur.
Zandv. 4—Zeem. 4, 12 uur. beslissingswedstr.

Op de volgende nummers is een prijs gevallen:

45, 115, 161, 207, 222, 233, 251, 270, 298,
297, 313, 336, 343, 351, 535, 557, 561, 569,
582, 611, 626, 644, 661, 678, 679, 753, 763,
746, 831, .918, 922, 949, 961, 968, 981, 1030,
1064, 1067, 1068, 1093, 163.

A-s. Maandagavond 8.30 uur Alg. Vergadering
in „Ons Huis".
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töenote. ziin dochtertje en Ruroemfieslw C. T A H™ Te.vDe jubilaris laat zijn echtgenote, zijn
van Bloemendaal een van de vele cadeaux

(Cliché welwillend afgestaan door de Oprechte Haarlemse Courant)

dochtertje en Burgemeester C. J. A. den Tex,
bewonderen. r

Burgemeester- Van Alphen jubileerde.
Vrijdag 15 April ^herdacht de heer H. van Al»

phen zijn 121/2»jarig ambtsjubileum, doch Zater»
dagmiddag werd ten raadhuize een drukbezochte
receptie gehouden. De raadzaal was in een bloe»
menkamcr herschapen, terwijl bijna alle kamers
gevuld waren met honderden personen.
Te kwart, voor. drieën arriveerden ,de.Jieer en

mevrouw Van Alphen met hun dochtertje Pinella
en zoon Jeroen en werden naar de raadszaal ge»
leid.

Het huldigingscomité, gevormd uit bestuurs»
leden van 47 verenigingen, trad het eerst naar vo»
ren en bij monde van den heer E. H. Brokmeier
Jr. werd den jubilarjs een opname» en projectie»
apparaat aangeboden. De burgemeester zeide,

zeer getroffen te zijn door dit cadeau en hoopte
er bij vele gelegenheden gebruik van maken.
- De heer C. L. Bolwidt, vicesvoorzitter der Ver»
eniging voor Vreemdelingenverkeer, bood namens
het bestuur zijn gelukwensen aan en sprak de
wens uit, dat onder aanvoering van burgemeester
Van Alphen V.V.V. nog veel voor Zandvoort zal
kunnen bereiken. Spreker overhandigde den bur»
gemeester een schilderij, voorstellende prinses Ju»
liana en prins Bernhard met hun baby prinses
Beatrix.
De burgemeester betuigde zijn erkentelijkheid

voor dit fraai cadeau, dat voortaan de raadszaal
zal sieren. Inderdaad is op het gebied „van vreem»
delingenverkeer nog veel te bereiken; iedereen
behoort dan ook de Vereniging voor Vreemde»
lingenverkeer te steunen, opdat de badplaats een
goede toekomst tegemoet zal gaan.
De heer Bosman, sprekende namens het ge»

meentepersoneel ten raadhuize, dankte den jubi»
laris voor zijn strikte rechtvaardigheid, en hoopte
dat het den heer Van Alphen gegeven zal 'zijn

nog vele jaren burgemeester van Zandvoort te
mogen zijn. Als dank bood hij * de familie Van
Alphen een belichtingsmeter aan, bij het filmen
te gebruiken.
De heer A. A. Cense directeur der bedrijven,

sprekende namens het overige gemeentepersoneel,
wees op verschillende verdiensten van den burge»
meester. De prise d'eau is er gekomen door het
voorzichtige beleid van den jubilaris, waardoor
Zandvoort — vooral des zomers — de 'beschik»
king heeft gekregen over veel meer water. -Overal
heeft de burgemeester zijn schouder ondergezet
en dikwijls is gebleken, dat hij de beste kijk op
verschillende zaken had. Spreker overhandigde
den jubilaris vervolgens een Kodaflector en een
oorkonde.

Het voltallige politiecorps in uniform trad
voorts de zaal binnen, waarna de commissaris van
politie, mr. Ph. L. Reijinga, een geestige speech
hield, en den burgemeester een vernuftig projec»
tiescherm aanbood.
De brandweer kwam eveneens in volledig uni»

form binnen en de opperbrandmeester, de heer LV
N. van den Bos, overhandigde een prachtige*
mand met bloemen.
De Commissie voor Vermakelijkheden van de

Vereniging voor de Vreemdelingenverkeer bood
den jubilaris bij monde van den heer G. .Kiefer
een. mandsmet bloemen aaji, evenals aan mevrouw-,
en Pinella van Alphen.'
Vervolgens kwamen verschillende besturen vaa

plaatselijke" verenigingen de familie Van Alphen
de hand drukken.
Tenslotte traden de correspondenten van dag»

en weekbladen naar voren. De heer J. W. Werk»
hoven bood den burgemeester de beste wensen,
aan en hoopte op een voortdurende prettige sa»
menwerking.
De heer Van Alphen zeide zeer getroffen te

zijn door zoveel hulde en verzocht de pers aan
de burgerij mede te delen, mede namens zijn
echtgenote, dat hij iedereen hartelijk dank zegde
voor de vele attenties.
Na een kleine pauze werd aan particulieren de

gelegenheid geboden den jubilairs en zijn echt»
genote de hand te drukken. O.m. merkten we
onder de bezoekers op den heer C. J. A. den Tex,
burgemeester der gemeente Bloemendaal, den
heer Harf, burgemeester van Zierikzee, de heren
A. 1. van der Moolen en Corn. Slegers, wethou»
ders; den heer H. Th. de Booy, secretaris»penn.
van de N.Z.H. Reddingmaatschappij; baron E.
von der Heydt, den heer R. J. van Deurzen, de
doctoren C. A. van Fraassen, C. J. Tichelaar en
C. A. H. Gerke; den heer F. Zwaan, oud=wet«
houder van Zandvoort, dr. Meértens, het oud»
raadslid D. Forer; den heer P. L. de Vries, oud»
gemeente»secretaris; H. J. Peper, directeur van
het bijkantoor van de Twentse Bank, mr. Bruch
uit Haarlem en mr. Simons.
Onder de talrijke bloemstukken waren die van.

de Ned. Heide Maatschappij, de Kennemer Golf
en Country Club, de Kampeerverèniging „Am»"
sterdam", de Commissie voor. Vermakelijkheden
van de V.V.V. en van Badhuis Zeeduin.
- „Voorts van de N.Z.H.R.M., de Kindervoeding,
de sociëteit „Zandvoort", de Zandv. Terrein
Maatschappij, de zwemclub „Zandvoort", de
openbare en u.l.o.»school, de Brandweer, de Frö»
belschool, het secretaric»personeel en nog vele
andere.

Verschillende besturen boden den jubilaris nog
andere cadeaux aan, te veel om op te noemen.
De bij dit jubileum betoonde belangstelling zal

den burgemeester zeker grote voldoening hebben
geschonken, zodat mag worden geconstateerd,
dat het doel hetwelk huldigend Zandvoort be»
oogde, volkomen bereikt is.

En nu gaan we de tweede periode van 12V2
jaar in.

1 MEI»VIERING.
Op 1 Mei wordt in gebouw Monopole het be»

kende 1 Mei=feest gehouden. Des middags voor
de kinderen en des avonds voor de ouderen. Des
avonds wordt medewerking verleend door „De
Stem des Volks", de toneelvereniging „Op Hoop
van Zegen" met het blijspel „Artikel 188" en de
A-J.C., terwijl als spreker optreedt de heer J.

v.d. Kieft uit Bussum.

FEESTAVOND Z.V.V. ZANDVOORT.
Bovengenoemde vereniging organiseert op Za»

terdag 30 April een grote feestavond in gebouw
Monopole.

Er is een zeer uitgebreid programma samenge»
steld. O.a. werken mede: humorist, acrobaten, de
9»jarige Haarlemse Shirley Templc, sneltekenaar,
goochelaar, enz. enz.
Toi slo 1- volgt een gezellig bal, waaraan vele

attracties verbonden zijn.

Tcieganpskaarten zijn verkrijgbaar bij .sigaren»

handel J Water, in Van Ostadestraat 22 en des
avonds aan de zaal. De prijzen zijn voor ledin en
donateurs, evenals voor niet»leden laag. gesteld.

Zorgt \roegtijdig in het btzit te zijn van een
toegangskaartü

„DE JANTJES"
Dat bovengenoemd stuk ingeslagen is bij de

feestgangers van Zeemeeuwen op de laatste feest»

feestavond blijkt uit het feit, dat' de heer Kie,fer,

op veelvuldig verzoek, besloten heeft De Jantjes
nogmaals door de Haarlemse Toneelvereniging
D.I.U. te laten opvoeren, en wel op Woensdag
27 April in Monopole, aanvang 8.15 uur. Voor
deze avond zijn populaire prijzen gesteld.

Zie verder de raambiljetten en de advertentie in

dit blad.

KERKCONCERT.
Zondag 24 April geeft de Chr. Zangvereniging

„Immanuël" in de Ned. Herv. Kerk een concert.
Onder leiding van den heer Jac. Zwaan, diri»

gent van het koor zal een mooi programma ten
gehore worden gebracht, waaronder ook enige
orgelsoli gespeeld door den heer Jac. Zwaan zelf.

Afwijkend van andere jaren zal inplaats van een
solist nu het solomannenkwartet „Orpheus" uit

Haarlem, dirigent de heer Nico de Zwager, mede»
werken.
De aanvang is bepaald op 7.30 uur.
Programma's zijn nog te verkrijgen bij de heren

A. Paap, Schelpenplein 11 en H. Luyte. Pakveld*
straat 3.
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Voorlopige Agenda
Maandag 25 April. — Gemeenteraadsvergade»

ring om 7.30 uur.

Donderdag 28 April — V.A R.A.sensemble „Fan»
tasla" in Monopole.

Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.=zwemwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

ATTENTIE. Foor correcties e-n aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Alleen de

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Btelt ieder in staat tegen betaling van een zo laag
mogelijk gestelde wekelijkse contributie zijn ere*

inatie te verzekeren en zijn nabestaanden te ont»
heffen van alle kosten en bemoeiingen, daaraan
verbonden.

Secr. afd. Zandvoort:
Dr. Metzgerstraat 75a

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN-
VERKEER „ZANDVOORT".

Vestigt U te Zandvoorl.

tHet is ongetwijfeld voor onze badplaats van
het grootste belang om in het seizoen zoveel mo»
gelijk vreemdelingen te trekken. Het is nu eens
maal een feit, dat het zomerhalfjaar en vooral
de maanden Juni, Juli en Augustus, Zandvoort
de baten moeten brengen, waarop een jaar ge*
tcerd moet worden. Het spreekt dus vanzelf, dat
alle krac'hten moeten worden ingespannen om
ons dorp een goed seizoen te 'bezorgen.
Het zou echter onverstandig zijn, indien wij

daarnaast niet alle mogelijke moeite deden, om
Zandvoort ook als badplaats voor permanente
vestiging te propageren. Onze badplaats is geheel
ingesteld op de seizoendrukte. In de zomermaan»
den komen we handen te kort. Hoe geheel an»
ders is het in de winter!
De meeste zaken hebben dan maar zeer weinig

te doen; voor de middenstand is een tijd van
rust ingetreden met al de zakelijke nadelen daar»
aan verbonden. Hoe anders zou dat zijn, indien
wij ons aantal vaste bewoners konden opvoeren!

Elke blijvende bewoner brengt ons dorp, dat
«geheel en al op grote drukte is berekend, meer
welvaart. Wij hebben er dus allen het grootste
"belang bij de leuze „Vestigt U te Zandvoort" in»

gang te doen vinden.
Ook de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

rekent het zich tot haar taak propaganda te ma»
ken voor blijvende vestiging in onze gemeente.
Zij wijst daarvoor op onze goede scholen, de
lage huren, de voordelen uit een gezondheidsoog»
punt en de uitstekende verbinding met Amster»
dam.
Op de plaats van het vroegere hotel d'Orangc

is een flatpaleis gekomen, dat aan forensen te»

gen zeer bJUlijke prijzen 'keurige huisvesting
biedt. Tal van lege woningen tegen matige huur*
prijzen wachten eveneens op bewoners'. •

Door de V.V.V. zijn enkele malen met succes
advertenties geplaatst. Deze hebben reeds tot ge»

volg gehad, dat enkele families zich blijvend in

Zandvoort zullen vestigen. Naar wij vernemen
zal de Commissie voor niet»locale propaganda de
leuze „Vestigt U te Zandvoort" voortdurend blij»

ven aanheffen.

'Moge de W.V. van onze burgerij de steun
ontvangen, zonder welke haar arbeid onmogelijk
verricht kan worden. Geeft U op als lid van 'de

V.V.V.U

GLAS- en VERFHANDEL
A.Kromhoutt Haltestraat 24
ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 251

Vraag prijsopgaaf voor SCHILDERWERK en
BEHANGEN. — Scherp concurrerend.

INZETTEN VAN RUITEN.
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANSVERF
Prima GLANSVERF in bussen v. 1 kg en V2 kg,

klaar voor het gebruik. Tevens Witkalk te koop.

Petroleum p. liter * * 7% et

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»

richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15

—

Keukens vanaf ƒ 8

—

Ie klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

HET SOLIEDSTE ADRES
voor

Dameskousen
KINDERKOUSEN en

KN I EKOUSJES
HERENSOKKEN

9S en BLIJFT 't

KOOPTESHUIS
Prima Matzijden Dameskousen v.a. 39 et

Vraagt onze natuur Zijden Kous

Corsetten en Bustehouders in de meest
uitgebreide zin. Vakkundige bediening

ZIET ONZE ETALAGES

MP* KERKSTRAAT 32-34

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER r

IIDE SCHAKEL", Zondag 24 April, Monopole, 8.15 uur

15 Jarig JUBILEUMVOORSTELLING van Mevr.
Tonny v*cL Storm
blijspel in 5 bedr. door Bernhard ShawPygmalion GROOT FEESTBAL
onder leiding van den Heer J. STOL Jr.

Prijs 40 et plus belasting - Voorverkoop Kerkstraat 23
Plaatsbespreking dag der voorstelling van 2—3 uur aan het gebouw

Het is bij Pasveer» waar
U goedkoper kunt kopen

GEKLEURDE TAFELMATJES .

.

10 et

COCOS HANDSTOFFERS 19 et

FLINKE BROODTROMMEL 89 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et

STERKE- BOODSCHAPMANDJES 45 et

4 PANSPONSEN IC et

12 KASTRANDEN 10 et

10 Meter KASTPAPIER 10 et

GROTE BUS SCHUURPOEDER 9 et

GROTE DOOS WAS 20 et
STERKE BEZEMS 25—35—55 et

GELE STOFDOEKEN 10 et

WAFELDOEKJES 10 et

MOLTON DWEILEN .... 15—23—29 et

FLINKE MARMERDWEILEN 12 et, 19 et*

STOFDOEKMANDJES 33 et

WERKSPONSEN '.
. 12 et, 20 et, 29 et

STERKE- MATTENKLOPPER 25=35*48 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

STERKE KEUKENMATTEN .... 124 et

DUBBELE MATTEN 198 et
TAFELZEIL,- per el 45 et
10 TREETRAP 248 cf

ASFALTPAPIER p. meter 15 c
per rol f 1.95

Fa. Th.
Haltestraat 27

Pasveer
Telefoon 311

Achter de wolken schijnt de Zon
en als die zon dan komt, wees dan klaar, zowel
in Uw -woning, als met Uw rijwiel.

Wij hebben een pracht»collectie LAMPEKAP»
PEN, SCHEMERLAMPEN, WANDLAMPJES,
LEESLAMPEN enz., terwijl wij op RIJWIEL»
GEBIED de grootste sortering hebtien, tegen de
laagste prijzen. — Zie onze etalages.

Verder hebben wij Radio's Stofzuigers, Kinder*
wagens, Poppenwagens enz. " ;

Alléén bij De Goedkope Amsterdammer

Henk Schuiienbury
Grote Krocht 5-7 — Telefoon 474

IE. KONING
Swaluëstraat 10 B
Pakveldstr.

is

3 Huis

23 g

a

Letter-
schilder en
G lazenm aker

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

s Behangselpapieren Witkaik

tsiB&BBBaBaawBDminninabbieihi

BIJ BA T A
DEZE WEEK

OBATIS HAgCiCEN
AANBIEDING

Bij ieder paar Zolen

de hakken geheel gratis

TE KOOP.
4 Mooie Badkuipen, waarvan één compleet met
Jünkeren Rüh Wandgeyser, Tuinmeubelen, Gas-
fornuis, Groot Koksfornuis.- Vitrines, Spiegel-

kasten, Slaap- en Hulskamer Ameublementen
en vele andere goederen. JE ADRES IS

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 — TELEFOON 464

Het is helemaal niet erg,
als U krap zit in Uw geld

Maar haal dan Uw waar bij

VAN DEN BERG
of even 3 7 opgebeld

Het adres is . - ' "

Haltestraat twee-nul
en daar zijn de Groenten en Fruit fijn spul

Haltestraat 7 - Tel. 312 - Zandvoort

Bij ons slaagt U toch het best met

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et
Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst liever

TT T Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hasj Maatschappij, 28 cent per half pond,
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

i. j. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 391 Telefoon 391

S Bekendmaking Zegt 't voort J

|
SGHUITEN'S KQLENHANDEL - ZANDVOORT {

9 Ook voor U nu 's Zomers goedkope Kolen •
• M., •
Wf Hierbij hebben -wij het genoegen, U mede te delen, w
^fe dat wij vanaf heden voor U een ^k

§ SPAARSYSTEEM •
ÜP hebben opengesteld. Wij hopen, dat U hiervan
dA gebruik zult wensen te maken, waardoor te» dfc2 vens hef voordeel zich voor U opent, Uw winters 2.
I3R voorraad brandstoffen te kunnen betrekken te» QPA gen de vastgesteldo toekomstige zomerprijzen. A
Ilf In een van de volgende weken komt één van on» jS
iQj ze vertegenwoordigers U bezoeken,die gaarne be« VA reid is, U al de gewenste inlichtingen dienaan» dfe
^L gaande te verstrekken. 2?
2 Voor nette en correcte bediening wordt door Vw
(P ons ingestaan. fiÈ

A Beleefd aanbevelend, A
m SGHUITEN'S KQLENHANDEL S

SMEDESTRAAT 19
Zegt het voortl

TELEF. 184 - GIRO 70701

Voor Ie kwaliteit Vlees
moet men toch zijn bij

onderstaand adres
Doorregen Osselappen vanaf . . 50 cent
Carbonade vanaf 50 cent

Steensma's
Modelvleeshouwerij
SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 403

FEESTAVOND „DE ZEEMEEUWEN"
De grote zaal van gebouw Monopole was tot

de nok bezet toen de voetbalvereniging „De Zee»
meeuwen" Zondagavond een feestavond organi»
seerde. De voorzitter, de heer H. de Jong, toonde
zijn blijdschap over de geweldige opkomst en gaf
in het kort een overzicht van de prestaties van
de elftallen in het afgelopen seizoen. De eerste
elftallen kunnen niet op veel succes bogen, -doch
een verheugend feit' is, dat de jeugdclftallen voor
een groot gedeelte het kampioenschap wisten te
behalen. Voor de toekomst dus een goed teken!
Niemand zal spijt gehad hebben deze feest»

avond te hebben bezocht, daar de Haarlemse to»
neelvereniging „Door Inspanning Uitspanning"
het vlotte 'blijspel „De Jantjes" opvoerde. De aan»
wezigen genoten van dit echte Hollandse toneel»
stuk en vooral van de liedjes. Telkens steeg een
welverdiend en langdurig applaus op, een bewijs
dat D.I.U. eer van haar werk had.
•De avond werd besloten met een verloting^ en

een gezellig bal.

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

BEZOEK VAN DE HOCKEY CLUB
„WACKER".

Vrijdagavond arriveerde te Zandvoort een -ge»
zelschap Duitsers "van de Sportclub „Wacker"
uit Leipzig, dat gedurende de Paasdagen de gast
was van de Hockey Club „Zandvoort". Des
avonds werd in Muluru aan de Strandweg het di»

ner gebruikt, terwijl de Zaterdag aanving met
een autotocht naar de bloemenvelden, aangebo»
den door de Vereniging voor Vreemdelingenver»
keer. Des middags werd een strandwandeling ge»
maakt, terwijl des avonds het hoogtepunt van het
feest werd bereikt. Gebouw Monopole was vrij

goed bezet toen de voorzitter, de heer J. A. B.
van Pagee, het gezelschap van harte welkom
heette. Ter herinnering bood hij den leider van
de Duitsers een herinneringspenning aan. De hr
Richter dankte voor het gastvrije onthaal te
Zandvoort en nodigde Z-H.C. uit spoedig een be»
zoek te 'brengen aan Leipzig. Ter herinnering aan
Zandvoort bood hij den heer Pagee een vaantje

'

met inscriptie aan. De avond werd zeer gezellig
doorgebracht tot vier uur in de morgen, waarbij
de dansmuziek van „The bright Sparks" de
hoofdschotel vormde.

Eerste Paasdag kwamen beide clubs te zamen
op het terrein aan de Zandvoortselaan, om enkele
wedstrijden te spelen. Burgemeester iH. van AI»
phen toonde zijn belangstelling, evenals vele an=
deren.
De Z.H.C.»dames wisten met 1— van Wacker

te winnen,, doch de heren leden een 5 1 neder»
laag. De mixed»wedstrijd eindigde in een Zand»
voortse 1— overwinning. De volgende morgen
vertrokken de Duitsers naar Bussum.

OPBRENGST COLLECTE.
De opbrengst van de Emmabloem»collecte, ge»

organiseerd door „Onderling Hulpbetoon" heeft
Tweede Paasdag opgebracht ƒ 201.23.

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazai*
GROTE KROCHT.

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 133 - Van Ostadestraat 25

Doet Uw INKOPEN te

ZANDVOORT
en adverteert in

De Zandvoortse Courant
het blad met de

grootste publiciteitswaarde



Uitgebreide collectie

Regenjassen

Fa- v. HENSEN
C O U P E U R

Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Fantasie Pantalons,
Plus fours enz. — Alle maten-

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

Burgemeester en Me»
-vrouw van Alphen be*
tuigen hun hartelijken

dank aan allen, die hen
de afgeloopen dagen fis

•guurlijk en letterlijk in

„de bloemetjes" gezet
hebben.
Deze dagen 'blijven,

om het eens anders te

zeggen in hun leven 'als

een heel mooi stukje
.„film" opgenomen.

ZANDVOORT

Notaris W. iH. v. AR*
REL te Haarlem zal op
Woensdag 27 April 1938
des nam. 2 uur ï.h. Café
Diemer a.h. Kerkplein 6

Publiek Verkopen
Vier herenhuizen, erven
en tuinen te Zandvoort
a.d. Brederodestraat 68,

70, 72, 74, groot resp.

1,60 A., 1.42 A., 1.42 A.,

1,47 A.

Te veilen afz. en gecomb

Onverh. te aanv. na be»
taling vóór of op 8 Juni
1938.

Bez. Dinsd. en Donderd.
2—4 uur.

Inl. ten kantore v.d. No»
taris, Jansweg 52, telef.

13895.

NET MEISJE
22 jaar

zoekt plaats als hulp in

de huishouding, bekend
met verpleging.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4303.

TE KOOP GEVR:
Een Naaimachine

Brieven met prijsopgaaf
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij
onder.no. 4304-, :

TE KOOP GEVRAAGD
een goed onderhouden

Vouwwagentje
Br. met prijsopgaaf aan
Gertenbachs Drukkerij
Zandvoortse Courant.
onder no. 4301.

TE HUUR:
Benedenhuis

bev. 2 'gr. kamers en sera

re en keuken, Zeestr. 61

ƒ 25 p. mnd. Aldaar te

bevragen.

TE KOOP t

Damesrijwiel ƒ 10
•Herenrijwiel ƒ 7.50
Jan Pool, rijwielhandel.

Voor direct GEVR.:

Een flink Meisje of
Werkster

van 8—1 uur. Adres:
mevr. Aukema, Tram»
straat 11.

GEVRAAGD

:

Flinke Jongen
Aanm. Schuilenburg, Gr.
Krocht 5.

GEPENS. PERSOON m
goede ref. b.z.a. voor

alle voork. Hotel-
Rest, werkz.

of voor incasseren, sup*
poost, bezoeken van» en
aanwerven van clientèle.

v. Heemskerkstraat 8.

TE KOOP GEVRAAGD
Rijwielplaatje

1937=1938. Eïnmaweg 5.

GEVR. van 5 Juni tot

einde seizoen voor twee
personen (musici)

2 Frisse Slaapkamers
met str. water en cv.
zitkamer met voll. dege»
lijk pension. Omgeving
Boulev. de Fav. Br. met
voll condities en omschr
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4302.

TE HUUR

:

Vrijst. Villaatje

Brederodestr. duinkant,
direct bij tram. Huur
zeer billijk per jaar. Dis
reet te aanv. Te bevr.
Makelaar Muller, Wes*
terparkstraat 15, Tel.439

NOG ENKELE PRIMA MERKRIJWIELEN
VOOR SPOTPRIJS.

Simplex meisjes, 'klein ƒ 12.50; Gazelle dames, als

nieuw ƒ 16; Dames "Wilhelmina ƒ 10.

Moffelen, Spaken en Spatborden, als nieuw,
samen ƒ 7.50. Alleen STATIONSPLEIN 29

WONINGBUREAU
„KEN N E M ER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel, 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekering
gen, belast zich met huur=innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.
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| Voor de Schoonmaak 5

J ruim gesorteerd in £
S Sponsen

Zeemlappen
Dweilen B

Zwabbers £
Kastpapier

en Randen
Glansverf, Kwasten, Lakken enz,

S Drogisterij J.C. A.Stij nis 8
8 Oranjestraat 7 — Telefoon 247 8humHEaaHBEaqRaBanunuMMM

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

€OCOSMEEL; per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et
1 Fles Mierik, per flesje 10 et

Dagelijks horen en bezorgen!

M- BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

Hygiënische Artikelen
Gnmmiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

N*H* Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.

Voor Tennisschoenen
is Uw adrea

Alph. Sprengers
Grote Krocht 13

Telefoon 6

GOED GEVOED
gaan Uw kinderen naar school
door ons

Melkbrood
Luxe Broodbakkerij

Willem v.d. Werff

9 Monopole - Zandvoort
fl| Telefoon 40

• =====
8. Woensdag 27 April - 8*15 uur

OP VEELVULDIG VERZOEK
2 nog één opvoering van •

{ DE jantjes!
4fe Volkssehets met Muziek en Zang in 5 bedr. door ^p
• Herman Bouber. — Liedjes en Muziek v. Margie ^m

Morris en Louis Davids. V
f

' •M Op te voeren door de bekende Haarl. Koninkl. tfh

2 'Erk- Toon. Ver. * _£

„DOOR INSPANNING UITSPANNING" S

i

Verdeling der bedrijven: 1. De Jantjes zwaaien
af. 2. Avondfeest bij Tante Piet. 3. Het vertrek
van de „Prinses Amalia". 4. In de Oost 5. Blank
en Bruin.

Regie: Arie Mourik. — Kapwerk: André Steens
man, Amsterdam. — Costumes: Serné, A'dam-

ENTREE 30-40-60 et bel. Inbegrepen
Plaatsbespreken en Kaartverkoop op de dag der
voorstelling van 2—3 uur aan de kassa.

Voorziet U tijdig van plaatsbewijzen.

VOOR

BABY-KLEDING
NAAR

kiJia.* __

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes

en Wollen doeken

Prachtluiers, vanaf . . 13 et

Babyrfiemdjes en Flanellen 14
Truitjes 22 et

Gummibroekjes . . 16 et
Lakens en Sloopjes . . 49 et

Alle soorten Babyswol met
Jratis Breipatronen.

VERHUURBIUETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ

«««

Zaterdagmiddag
3 April a. s.

OPENING
van het naar de eisen

des tijds ingericht

ELECTRO TECHNISCH BUREAU

R. T- ZWEMMER
KERKSTRAAT 28 (naast Albert Heijn)

»••

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 23, Zondag 24 en Maandag 25 April
8 uur — 3 Dagen, 3 opvoeringen van een groot
schlagerprogramma. — Als eerste hoofdfilm: een
vlammend liefdesdrama uit het door broeders
strijd verscheurde Spanje, een filmwerk van on»
gekende spanning:

De laatste trein uit Madrid
'n Aangrijpend Uilimverk van ongekende span»
ning, dat geen partij kiest, doch het lot van en»
kelen behandelt. Deze film is actueel! Deze film
is waar! Deze film brengt dingen die heden ge*
beuren in werkelijkheid. Werd met overwel»
digend succes in theater Tuschinski te Amsters
dam vertoond.

Als tweede hoofdfilm:

ZEESCH UIMERS
Een Zuidzeesfilm van aangrijpende schoonheid,
vol dramatische spanningen en heftige emoties.
In de hoofdrollen: Ray Milland, Oscar Homolka,
Frances Farmer. Toegang boven 18 jaar.

Entree 40—60—80—100 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-M A T I N E E !

Opvoering van de Lach=Lawinc der Marine:
Joe Brown in zijn grote en nieuwste film:

HOU JE ROER RECHT
Do grootste filmkrucht ooit door hem gemaakt.
Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

ATTENTIE Woensdag 27 en Donderdag 28 April
8 uur — 2 Dagen! Twee grote populaire voor*
stellingen! Vertoning van een groot glanspro»
gramma' 2 Superfilms! Als eerste hoofdfilm:

D£ WITTE ENGEL
met Kay Francis, Donald Woods, Nigel Brucei
(Haar hart was te nobel, om het bezit te zijn van
één man. Een wereld was te klein om al haar
liefde deelachtig te worden.

H.K.'H. Prinses Juliana met de leden van het da*
gelijks bestuur van het Ned. Rode Kruis, hebben
de vertoning van de film De Witte Engel met
belangstelling gevolgd en bevelen haar met warm*
te aan.

HOU
Als tweede 'hoofdfilm de grote LachsLawine van
de Marine: Joe Brown in zijn grootste succesfilm

JE ROER RECHT
meer lachsalvo's dan de zee golven heeft.

Brengt de reddingsgordels mee, want er is een
orkaan van lachsalvo's op til. Grijpt de leuning
van uw stoel bij het zien van deze film. Nog
nooit heeft U zo gelachen. Voorziet U tijdig van
plaatskaarten. — Toegang boven 14 jaar.

Entree 30 en 55 cent, alles inbegrepen.

HET IS EEN DELICATESSE !!

Voor de 3e maal bekroond op de Paas=tentoon»
stelling te Utrecht

ONS BEROEMD HOLLANDS PEKELVLEES
WARME VIS» en VLEESCROQUETTEN 4 10 et

Alle soorten FIJNE VLEESWAREN.
Uitzenden van DINERS.

M. NOACH - KERKSTRAAT 27
WITTE HUIS.

naBBBHBaHnEBnaHini
Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr* 14

W. Dorsman
Timmerman
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

Aannemer

ACHTEROM 1

VERLOREN
is Uw geld dat U te veel betaalt,

als U Uw inkopen niet doet In de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
3 ponds blik DOPERWTEN 28 et

3 ponds Wik SNIJBONEN 26 et

2 ponds blik SPERCIEBONEN . . . . 15 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.

EN TOCH IS HET ZO
DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

heeft zich verplaatst, hij maakt 1ste klas repa-

raties tegen 3e klas prijzen en speciaal in

Welf- en Archschoenreparatie.

Dames Zolen en Hakken . . . • f 1.

—

Heren Zolen en Hakken . . . . f 1.50

Dames plak rubber Zolen .... f 0.40

Heren plak rubber Zolen .... f 0.60

STATIONSSTRAAT 15
let op het rooie bord

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. D E MAAR
OUD - BELASTING > AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 411.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telefoon 464

3 Mei a.s. zal weer een

GROTE VEILING
worden gehouden van verschillende Inboedels

Het wordt een zeer mooie veiling. Goederen
kunnen voor deze velling weer dagelijks op-

gegeven worden. Volgende week breedvoerige

annonce. Inlichtingen Grote Krocht 20
Telefoon 464. Belast zich ook met het

houden van Inboedelveilingen.

Wilt ge voor de Zondag

EEN GOED BOEK
2462
2457
2403
2458
2440
2413
2414
2415
2409
2455
2470

2477
2473

2474
2471
2472
2465
2456
2459
2478
2479
246S
2460
2467
2480
2481
24S2
2461
2466
2464

Buck Pearl. Op eigen grond.
Cronin, A. J. De Citadel.
Fóldes Jölan. Over de brug.
Man. Herman de. De koets.
Maire, Ie. Groote man in kleine stad.
Mitchell, Margaret. Vuur over land.

Als een vlam in de storm.
'Het zaad ontkiemt.

Sillanpaa, F. E. De weg van een man.
Steno, Flavio. De nacht van San Lorenzo.
Andriesse, Kees.

Wijhe—Smeding, „•

Doolaard, A. den,

...Want morgen
sterven wij.

. v. Bruggenbouwers.
Wampie, de roman van

een zorgeloze zomer.
Jong, A. M. de. De erfgenaam.
Melis, Stoke. Hollandia luxe reizen.
Zernike, E. Morgen weer licht .

Ayres Ruby. Jochie's perikelen.
Baldwin, Faath. Het hart heeft vleugelen.

Onwilligo getuigen.
Bechdolt, F. R. Boom des doods.
Fletcher, J. S. Ronald Cambcrwell.
Grecory, G. Bill do heethoofd.
Loring, Emile, Het uitkijkhuis.

Mann, E. Cowboysvcete.
Recht zonder wet.

L. M. Jone van Latern Hill.

L. Geen charme astublieft.

Owyhee, de man van graniet.
De Chinccsche draak.
Liefde vraagt alles.

Montgomery,
Platt Hauck,
Roberison, F.

Roan, Tom.
Savi, E. W.

Leesbibliotheek „GELRIA"

Gertenbachs Drukkerij

Zandvoortse Courant

ACHTERWEG 1 — TELEF. 135
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dan eerst,

even naar

MEVROUW!!

U W W I

V a n D e
Heden in voorraad alle soorten Plantaardappelen van zware kleigrond. KERKPLEIN 8b — TELEFOON 74-

T E R V O O R R A A D O
u r s e n ' s Aardappelhandel

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding Jeugdwerkloosheid.

Gevolg gevende aan de toezegging van 'de vo*
rige -week, zullen wij in de volgende wekelijkse
'bijdragen omtrent het werk aan liet geannon*
ceerde object het een en ander uiteen zetten.

In de eerste plaats zij aangegeven het gekozen
bouwwerk van 3 kleine woningen voor Ouden van
Dagen.

Uit de aard van het doel zijn dit dan ook wo*
ningen van 'uiterst eenvoudige aard. Zij bevat»
ten voorkamer van ca. 15 m2

, achterkamer of
slaapkamer c.a. 6 ms

, keuken ca. 6 m=
, w.c, por»

taal, schuurtje, achtertuin. Dit alles begane grond
terwijl de zolder, die dwars over het hele geval
heen gaat, nog voldoende ruimte biedt voor het
drogen van kledingstukken en wasgoed en ber*
ging van niet in gebruik zijnde huishoudelijke ar»
tikelen.
Daar de opzet uiterst eenvoudig is bedoeld,

maar toch gezellig en doelmatig, zal er met de
mcestvoorkomende materialen worden gewerkt;
zo denken wij aan de funderingen en binnenmu»
ren van witte kalkzandsteen, trasraam en kei»
dertje onder de trap van klinkers, opgaand met»
selwerk buitengevels van miskleurig hardgrauw,
pannendak rode verbeterde Hollandse pannen,
schoorsteenmantel van tegels.
De timmerwerken zoals die overal voorkomen,

z.a. kespenlaag Ie balklaag, kapspanten, gordin»
gen en nok, binnendeurkozijnen, buitendeur» en
raamkozijnen, ramen, kasten, architraven, plin»
ten, vloeren, dakbeschot, plafondbetimmering,
aanrechten en glazenkasten enz.
Dan de sanitaire aangelegenheden, zoals water

en gas, af» en aanvoer w.c. en gootsteenleidingen,
de goten en afvoerpijpen, het voeglood enz.
Ook voor den schilder, den behanger, den stu»

cadoor, den tekenaar, den electricien is dez»
bouw een prachtgelegenheid om zich te bckwa»
men, want dit staat bij dit object voorop, dat
uitsluitend jongens worden toegelaten die aanleg
en liefde voor het bouwvak hebben en zich wil»
len bekwamen, om zodoende straKs, a!s er v/eer
-uerk jr.skomt, zich te kunnen pmsen-eren bij

iedere gelegenheid die zich dan zal voordoen.
Een volgende keer zullen wij over rechten en

plichten schrijven.
Geeft U dus op aan de Commissie! Jongelui,

als je geen straatslenteraar wilt worden of een
duivelstoejager die voor alles en nogwat wordt
aangenomen, en die, om zijn feringe vakkennis,
toch maar steeds een pauper zal blijven.

Inlichtingen bij de Commissie Zaterdags van
3—4 pur en bij den Secretaris H. J. Koning,
Haltestraat 62,

Zandvoort, 22 April 193,

„OEFENING STAALT SPIEiREN"
De onderlinge gymnastiekwedstrijden voor da»

mes en Tieren zijn vastgesteld op 9 en 11 Mei a.s.

in 'het gymnastieklokaal. Behalve verschillende

fraaie prijzen' gelden als wisselprijücn de bekers
beschikbaar gesteld door oud=burgemeester J.

Beeckman en den heer G. Stel. Zij, di& het hoog»
ste aantal punten zowel met gymnastiek als

athlethiek bij elkaar hebben, worden houder(ster)

van de beker. Verleden jaar waren dit mej. C-

v. Koningsbruggen en de heer J. H. B. Brink.

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's=Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van HOEK en TUYT te 's=Gravenhage of

toezending van postzegels tot een bedrag van 50

cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stre»

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 's»Gravenhage, geschreven boekje.

Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

HET WINTERSEIZOEN IS AFGELOPEN
DOCH ONZE GROTE RECLAME NIET

Wij laten lederen koper
profiteren, wat alleen

„DE CONCURRENT"
kan, en daarom zijn naam eer aan doet ,—

1 pond Reuzel voor slechts . , , , 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

\ pond Dik Ossenvet a 40 cent

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2,00

Daar kan niemand tegen op, dus in drommen naar

Haltestraat 5 - Telefoon 494
die boven hoge kwaliteit en lage prijs' nog "iets extra's geeft 1 l

!

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUB0ER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

iiiiiiiliiiiiiniiimiiiiiniii

f
Goedkope Aanbieding)

)

f5.50

Knap nu Uw rijwiel op
g 2 Buitenbanden .

J 1 Kettingkast . .

g 1 stel Spatborden
g 1 Stuur of Pedalen

Gratis gemonteerd gedurende de Paasweek.-

B RIJWIELEN, vanaf ƒ 42.50

5 SPORT»RIJWIELEN ƒ 57.50
TRANSPORTRIJWIELEN .... ƒ 55.00 g

1 Gulden per week.

( De grootste voorraad, de beste Rijwielen bij

I JAN POOL - Haltestr. 58 1
g Ie klas reparatie*innchting S,

Tandems te huur

HHutfiKnnnuunnuinBiin

VROUWEN*VREDESGANG.
Hebt U zich reeds opgegeven aan één der on*

derstaande adressen voor deelname aan de Vrou*
wen*Vredesgang? Mocht U zelf verhinderd zijn

naar den Haag te gaan, stort dan Uw bijdrage

en laat anderen voor U gaan.

Bij voorbaat onze dank.
Het Comité: Mevr. Tromp, pastorie; mevr.Dees

Marnixstr. S; mevr. Poots, Kostverlorenstraat 88;

mevr. v. Dijk, Brederodestr. 17; Tjaden, Zandv.

laan 123; mevr. v.d. Vloed, Wilhelminaweg 15.

VROUWENAVOND.
Maandagavond a.s. zal de laatste Vrouwen»

avond in dit winterseizoen gehouden worden in

het gebouw van de Kring Brugstraat 15.

Op deze avond zal er tevens gelegenheid zijn

om afscheid te nemen van mevrouw Kalma.

PYGMALION.
Morgenavond 24 April zal dan de Jubileum?

avond van mevr. Tonny van der Storm gegeven

worden.
De Schakel heeft steeds met haar avonden de

belangstelling van toneellievend Zandvoort we»

ten te trekken, doch naar men ons mededeelt, zal

deze avond alle andere overtreffen.

Hoe kan het ook anders! Tonny van der Storm
zal in Pygmalion de hoofdrol vervullen en dege»

nen, die de Schakel meerdere malen hebben zien

optreden, weten dat deze rol bij haar in goede
handen is.

Monopole zal te klein blijken te zijn, zodat U
zich wel vroegtijdig van plaatsen mag voorzien.

FEESTAVOND „ZWEMCLUB ZANDVOORT"
We herinneren aan de grote feestavond die de

Zwemclub „Zandvoort" Zaterdag 7 Mei in „Mo»
nopole" geeft en die beschouwd wordt als de vie*

ring van het 2l
/2 jarig bestaan. Het zal voor de

bezoekers een gezellig feest zijn, met veie attrac*

ties. Houdt uw avond vrij! Volgende week nadere
bijzonderheden.

Zondags vers brood
Ook des avonds wederom VERS BROOD-
Ter kennismaking met mijn heerlijke ALLER»
HANDE krijgt een ieder, die 3 broodjes haalt

1 half pond Allerhande voor 25 et

gewone pr. 45 et. Gebakken in zuiver roomboter.

M. ROOD
TEL. 326 - HALTESTRAAT 35

Een zonnetje schijnt door de ruiten

En al zijn er nog geen verse spruiten,

Daarom toch niet getreurd,
Want het is nog nimmer gebeurd,
Dat iemand bij ons niet kon slagen.

Onze Groente of Fruit zal u zeker behagen.
Wilt ge dus zijn zeer tevrêe,

Dan naar SWALUESTRAAT TWEE:

Jb. TER WOLBEEK
Telefoon 449

MATECON
Maatwerk tegen confectie
Onze prijzen zijn steeds scherp concurrerend!!!!!!

EEN PRIMA MAATCOSTUUM vanaf ƒ 27.50
ONS RECLAME»COSTUUM ƒ 35.00

Dit costuum is v. prima stof.coupe en fournituren

1 Maatcostuum tegen 2 confectiecostuums
Maafcosfuum: Confectie:
Handarbeid Massa product
Prima coupe ,, ,. ,

Prima fournituren Machmewerk
Na 2 jaar nog een pas» Na éen regenbui is pas»

sende coupe. vorm verdwenen.

De Kleding Specialist

H. LUYTE Jr-
Pakveidstraat 3 -

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren.
v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur-
n.m. 2—4 uur.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

Schoenen
Heren Molières zwart en bruin E 1.99
Damesschoenen .f 1.35

Wij nemen ook Een-
drachtbonnen in

betaling.

Bronkhorst, Haltestraat 21
Op 't Hoekje.

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

Geen fooienl

Het eerste
Taxibedrijf In

Nederland
der

Stroomlij n-

Peugeots

Betrouwbare chauf-

feurs in uniform

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

inniiiHuniiniiiiHBniiiii

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33. Telef. 26

Deze week
als reclame

:

Nougat-Galettes
van 50 et voor 35 et per % pond

ALS EXTRA RECLAME:
4 PENCEE-GEBAK voor . 25 et
Deze alleen Zaterdag en Zondag

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolder-opruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF
Door het bestuur van District <13 ivan den

K.NJVLB. is georganiseerd een praatavond op
Maandag 25 April in Hotel Royal te Haarlem,
des avonds 8.30 uur, alwaar door den heer F. L.
v.d. Leeuw, directeur van het Bondsbureau der
K.N.M-B. een uiteenzetting zal worden gegeven,
over de practische uitvoering v. d. Vestigingswet
Kleinbedrijf, waarna U in de gelegenheid zult
worden gesteld vragen te stellen omtrent de uit*
voering van genoemde wet.
De leden der Zandv. Handelsvereniging wordt

ten zeerste aanbevolen deze zeer leerzame eau*
serie bij te wonen, terwijl voor genoemde leden
de toegang vrij is.

Vertrek trein des avonds 8.12 uur.

PAASxETALAGEWEDSTRIJD.
Prijswinnaars zijn: 1. Sprengers, Gr. Krocht;

2. Brink, Gr. Krocht; 3. Roest, Haltestraat;
4. Schaap, Swaluëstraat; 5. Brokmeier, Haltestr-;
6. Thomas Haltestr. 7. H. Nieuwenhuizen, Sta*
tionsstraat.

Eervolle Vermelding: Jos. Bluys, iMaison de
Nouveauté, Kerkplein; Nieuwenhuyzen, Halte*
straat; Koot, Haltestraat; Kemp, Kerkstraat;
v. Houten, Sig. mag. Brederode, Paradijsweg.

VERLOTING ZANDV. HOCKEY*CLUB.
Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen:

978, 318, 755, 14, 717, 623, 921, 147, 441, 645, 700.
436, 471, 196, 1, 594, 582, 319, 915, 7, 275, 703,
701, 215, 625, 204, 760, 274, 11, 284, 690, 879, 709,
499, 179, 744, 299, 392, 264, 300, 470, 261.

„DE ZEEMEEUWEN"
Deze Zandvoortse Voetbalvereniging houdt op

Maandag 25 April 1938 's avonds 8.30 uur in Ons
Huis 'n algemene vergadering.
De agenda vermeldt o.m. Verkiezing Elftal'

commissie, bespreking Zomertraining en bespre*
king Feestavond.

Voorstellen van leden, te behandelen op die
alg. vergadering, moeten minstens 2 maal 24 uur
van te voren 'bij den secretaris worden ingediend-

GEMEENTE*BADHUIS.
In de week van 11 tot en met 1 6April werden

27 kuip* en 322 douchebaden genomen.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 46B
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r*i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

DE LUCHTKEIS VAN DE PEGASUS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

21. Eén ding was, jammer genoeg, bepaald hin*

derlijk: van tijd tot tijd schoot de Pegasus plotse*
ling omlaag en Herr Untermeier moest' dan een
gedwongen bad nemen. Maar behoudens deze on*
aangename omstandigheid kon hij van 'n prach*
tig uitzicht op de zee genieten en naar hartelust

de zilte lucht inademen. Zowat halverwege En*
geland ontdekten ze, beneden zich, een stoom»
boot.

22. De boot scheen, evenals zij, op weg t'e zijn

naar Engeland. „Opgelet, jongens!" riep meneer
Van Emmen, „we zullen precies óver die schuit
heenvliegen!" Zo gezegd, zo gedaan; de Pegasus
veranderde van richting en naderde de boot, die
uit haar schoorsteen dikke, zwarte rookwolken de
lucht in spuwde.

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 24 April: 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 24 April 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

Gereformeerde Kerk
'Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 24 April 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning
Voorbereiding H.A.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Krine „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 24 April 10-30 u.: Ds. J. Kalma.
Geen Zondagsschool.

Maandag 25 April 8 uur: „Vrouwenavond".
Vrijdag 29 April 8.15 uur: Ledenvergadering.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oud©

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer M. C. Draijer. , -w;'

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 23 April Einde v.h. Paasfeest 7.58 uur.

Vrijdag 29 April Aanv. vd. Sabbath 7 uur.

Zaterdag 30 April Einde v.d. Sabbath 8.12 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8Va uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middagdienst te één uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen 'en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
Kruisstraat 16 — Telefoon 276
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE DADCOURAWX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND- REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD'.

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar , 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tierten bachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q
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Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Woorden en daden.

Enige weken geleden heeft de nat.»socialistische
afgevaardigde von Bönninghausen — naar de
naam te oordelen van Engelse afkomst — het
volgende gezegd:

„De kapitalistische productie heeft haar tijd

gehad, zij denkt alleen aan rentabiliteit en vei»
ligstellen van het geïnvesteerde kapitaal. De
N.S.B, wil echter alleen letten op het voeden,
kleden en huisvesten van de eigen volksge»
meenschap. Het moet uit zijn met de op rust
ingestelde rcntenierspolitiek.
De leiders van onze economische politiek moe»
ten denken in arbeid, niet in geld. De arbei»
ders moeten mede»ondernemers -worden, de in»
dustrie moet gericht zijn op bevrediging van
de 'behoeften van het volk, niet op het ma»
ken van winst."

Hier is het de stem van Jacob en zijn het de
kanden van Ezau. Hier is het de demagogie, waar»
*iee men apen vangt. Inderdaad, wanneer het
ware, zoals deze afgevaardigde der Staten=Gene»
raal het den volke voorzet, dan zou ik een vol»
bloed N.S-B.»er kunnen zijn, want ik ben een
Bellamyaan en wat hier de heer van Bónninghau»
«en vertelt, is niet de doelstelling van het natio»
aalssocialisme, maar in hoofdtrekken een zuivere
copie van de Bellamy»gedachte, — van hetgeen
QEdward Bellamy ongeveer vijftig jaar geleden
heeft geschreven in zijn schitterend boek: „In het
jaar 2000". Een theorie, die ik met hart en ziel

aanhang en ten aanzien waarvan ik het ten zeer»
»te betreur, dat deze wordt misbruikt als lokmid»
del door een heweging met geheel tegengestelde
bedoelingen.
Men legge nu eens de werkelijkheid naast de

*chone passie»preek van 'Herr van Bönninghausen
en wrijve dan z'n ogen uit.

In Duitsland is ruim vijf jaar het nat.»soc. re»

jfiem. Welnu, is de industrie gericht op de behoef»
te van het volk en niet op het maken van.winst?

Voor mij ligt een balans»1937 van de Duitse
Jurgens»Werke A.G. te Hamburg. Kapitaal 18.4
jnillioen RM. (rijksmark). Winst 12.846 millioen
K..M. (Het betreft hier margarine, waarvan 'het

Duitse volk een schandalig kleine hoeveelheid
wordt toebedeeld.) - - -

Van den Bergh's A.G. Margarine»Werke in

Hamburg. Winstsaldo na ruime afschrijving 3.666
millioen R.M., dividend 6%>.
De onderneming C. Lorenz Actiën Gesellschaft

besloot evenals in de beide voorgaande jaren een
dividend uit te keren van 8°/o (zegge acht pro»
cent!) Verder werd besloten een bijzondere re»

serve te vormen uit de resterende winst. De An»
leihestock van 1934 zal tegelijk met het dividend
worden uitgekeerd en wel met 16.07°/o.
Wie lacht daar?
Nu nog een beursoverzichtje van 8 April:
De grote banken hadden vrij veel kooporders.

Laymeyer boekte een order van 85.000.000 en
steeg 5'/4 /o hoger tot 1351/» (voor de bevrediging
van de behoeften van de aandeelhouders, niet van
het volk.) I.G. Farben stegen tot 160V'>. User
Bergbau noteerde 163V*. Rh. Braunk. 232 Va. Sie»
mens & Halske 208V2 . Enz. enz. enz. Zo zou ik
kunnen doorgaan tot in lengte van dagen.

Ziedaar dan de practische resultaten van de
schone theorieën van Herr von Bönninghausen,
na ruim vijf jaar nat.»soc. bewind. „De leiders
moeten denken in arbeid, niet in geld. De indus»
trie moet gericht zijn op bevrediging van de be»
hoeften van het volk." — Men ziet het, aan de
ene kant miilioenen»winst, aan de andere bittere
armoe. — Aan de ene kant millioenen»winst op
het volksvoedsel margarine en op andere levens»
behoeften, aan de andere gebrek zelfs aan een
sober stukje kunstboter, terwijl natuurboter is

verworden tot kanonnen en in de gezinnen van
de nietsrijken reeds lang onbekend is.

Nu is dat op zich zelf niet alleen waar te ne=
men in de dictatuurstaten. Het zou onbillijk en
onrechtvaardig zijn zulks te beweren. — In de
democratische landen is het helaas weinig anders.
Ook daar zijn de schrille tegenstellingen.Ook daar
liggen aan de ene kant kapitalen en voorraden
opgestapeld, terwijl aan de andere kant gebrek
wordt geleden.
Maar geen enkele democraat zal dat loochenen

en geen -enkele democraat zal de theorieën ver»
kondigen, welke de nat.»soc. voormannen zich ver»
oorloven, den volke te prediken, in de volmaakte
overtuiging, dat deze nimmer in practijk zullen
worden gebracht. — Het is de onvervalste strijd

tegen het kapitalisme, die de heer von Bönning»
ihausen verkondigt. En wanneer dat inderdaad de
zuivere bedoeling ware van de N.S.B, en van den
geachten afgevaardigde, dan zouden zich 'bij deze
beweging niet zoveel kapitalisten aansluiten. Dat
dit niet wordt gevoeld door de arbeiders en in

het algemeen door de minderbedeelden, is voor
mij onbegrijpelijk, tenzij ik de oorzaak hiervan
meen te moeten,, zoeken in onnadenkendheid en
goedgelovigheid.

Men begrijpe dit: — in het nat.»sociaIistische
Duitsland wordt het overgrote deel van de be»
volking niet behoorlijk gevoed. Toen de Oosten»
rijkse grensdeur was ingetrapt, stormde een on»
telbare massa ondervoede en hongerige Duitsers
naar het zuidelijke buurland, om zich te voeden
en om te.... hamsteren. Ware niet met spoed
de grens wederom geslo fen, dan had men, gelijk
de sprinkhanen, het land kaal gegeten. — Getuig»
de dat soms van de „bevrediging van de volks»
behoeften"? — Getuigt daarvan de telkens weder»
om terugkerende noodzakelijke „Winterhilfe",
die als een rammelende nat.ssoc. propaganda door
de wereld moet klinken,, tegelijk met de ramme»
lende collectebussen in de handen van den schat»
rijken Göring, den even schatrijken Gobbels en
de andere schatrijke voormannen, die vóór 1933
niets bezaten en die zich thans kastelen, landgoe»
deren en jachtvelden aanschaffen? — Is deze
Winterhilfe niet een teken van hulpbehoevend»
heid, waaronder een groot gedeelte van het Duit»
-e volk gebukt gaat? — En is dat het „denken
j . arbeid en niet in geld?" — Wijzen de millioe»
uenswinsten, die de moreelsgedwongen aankoop

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
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Zie formulier op pag. 1, 2e blad.

van Fürers „Mein Kampf", heeft afgeworpen, öp
afschaffing van het winst»systeem, op „het niet
maken van winst?" — Heeft Edward Bellamy
zich van de opbrengst van zijn voortreffelijke uit»

gaven 'buitenverblijven kunnen aanschaffen als

Berchtesgadcn e-d.? — En tenslotte, heeft enige
minister van buitenlandse zaken zich kunnen ver»
oorloven 34.000.000 (zegge vier en dertig millioen
lire) te betalen voor bezittingen, gelijk de schoon»
zoon van Mussolini, minister Ciano dat onlangs
gedaan heeft aan Baron Franchetti? —

Ik zeg dit alles niet om iemand ook maar in

het minst onaangenaam te zijn. Dat ligt geens»
zins in mijn bedoeling. Elk streven, onverschillig
van welk mens, van welke richting, van welke
partij, groep of beweging, dat gericht is op het
verkrijgen van een wereldorde, waarin geheel de
mensheid gelijke rechten en plichten heeft en
waarin de productie wordt bepaald door de be»
hoeften van de gemeenschap, verdient waarde»
ring, mits dat streven berust op de wil om te
verwezenlijken.
Niet echter om te misleiden, teneinde te gera»

ken tot machtsverheffing, ten koste van ziel en
lichaam, van geluk en vrijheid der volksmassa.
Tegen dusdanige praktijken is de felste bestrij»

ding niet alleen geoorloofd, maar geboden.
I.B.

Het eerst nodige.
Waarde Dixi,

E.d.D. noemt zich de overkoepeling der demo»
cratische partijen, maar in welk opzicht is zij

dit? Alleen maar in een bepaald opzicht n.1. af»

wijzing van dictatuur en daartoe gedreven door
angstneurose „onder de leden", terwijl de demo»
cratische partijen als zodanig volstrekt niet sa»

menkomen onder één koepel E.d.D. met de ern»

stige bedoeling Universele beginselen te verwer»
kelijken, waarvan ik_er.dan_een npemde_n.l._wer»
kelijke gelijkheid voor de wet door economische
gelijkheid. Daarom schreef ik ook „Eenheid door
Bellamy"? — die wel een Universeel beginsel
heeft en dat in zijn bepaaldheid onmogelijk schei»

ding kan brengen, zoals U vreest. —
Als E.d.D. werkelijk de overkoepeling zal zijn

van partijbeginselen, moet zij Universele begin»
selen hebben en kan dan ook niet slechts vele
leden verenigingen maar partijen in geheelheid.

En zolang E.d.D. dat niet kan, zal dat een teken
zijn, dat 'het verbond der partijen niet is gesloten
en zal geen teken worden gezien, als de Regen»
boog die alle kleuren verenigt tot wit — Univer»
secl — licht, waarvan zij de ontbondenen te zien
geeft. De vele kleuren der democratische partijen

moeten zich aanpassen , opdat zij gezamenlijk
Universeel licht kunnen maken.
Eenheid door democratie, Eenheid door ver»

scheidenheid is dus een gelukkige greep, maar
wanneer zal de „boog in de wolken" dezer tijden

verschijnen als Teken des Verbonds? Als niet

meer de verscheidenheid van Satan Legio wordt
gezien met kleuren die de ontbondene zijn van
Egoisme, doch de verscheidenheid die zijn Een»
heid vindt in verzoening die uit God is, Die Uni»
versele Wetten geeft.

Uw dienaar, 'H. E. BODDé,

Waarde Heer Boddé,
Het slot van Uw schrijven is me niet geheel

duidelijk. Wat het overige betreft, kan ik alleen

maar herhalen, dat m.i. E.d.D. het aangewezen
lichaam is, dat de leiding zou kunnen nemen in

een grote actie voor economische democratie, op
grond van punt 4 zijner doelstelling en omdat
het beschouwd kan worden als de overkapping
van de democratische partijen.

Een der andere partijen kan dat niet, ook de
VerenigingsBellamy niet, omdat die zich als zo»

danig alle vastgelegd hebben op een bepaald
systeem.
Evenwel, E.d.D. schijnt er niet voor te voelen,

en dus zullen we helaas zo blijven voortsukkelen
met alle noodlottige gevolgen daaraan verbonden.

't Schijnt eerst nog erger te moeten worden,
vóór men de noodzaak van „aanpakken" gaaf in»

zien. Als het dan maar niet te laat is!

DIXI.

Geachte Heer Dixi,
Waar U er blijkbaar de voorkeur aan geeft door

middel van de Zandvoortse Courant te correspon»
deren en U mijn epistel op deze wijze beant»
woord heeft, wil ik mij graag hieraan houden en
dezelfde weg volgen.

,

Op gevaar af van door U en door de lezers

van de Zandv. Courant voor oerdom gehouden te

worden, moet ik U bekennen, dat ik niet begrijp,

wat U bedoelt, als U mij antwoordt: „stel Ü in

op het doel en alleen op het doel, want dat is

het wat wij gewone mensen allemaal wel kunnen
begrijpen, maar laat de uitvoering over aan de
daartoe bevoegden". 1).

Mij dunkt dat we allemaal een en 'tzelfde doel
beogen, n.1. 't tewerkstellen van een zo groot mo»
gelijk aantal werklozen. 2) U wilt dit trachten te

bereiken, tenminste dit heb ik uit Uw antwoord
begrepen (brieven laten altijd de mogelijkheid
van misverstaan open, elkaar zo goed mogelijk
begrijpen kan men, mijns inziens, pas door het
gesproken woord) door drang uit te oefenen op
de regering. 3) Ik wil deze drang vergezeld doen
gaan van klinkende munt en trachten zodoende
meer spoed achter de zaak te zetten. Mij dunkt,
dat wij door zelf een offer te brengen eerst to»

nen, dat 't ons inderdaad ernst is. 4) De uitvoc»
ring van het gestelde doel wil ik graag over laten
aan bevoegden. Ik zou mij ongaarne op het ter»

rem van praktische uitvoering wagen. 5)
Het xoeken naar middelen om het doel te be»

reiken ligt inderdaad niet op de weg van ons ge»

Pygmalion! Mevr* Tonny van der Storm gehuldigd

Wie kent in Zandvoort Mevr.
Tonny van der Storm niet! De sym=
pathieke toneelspeelster van de to»

ncelvereniging „De Schakel", die ons
in Zandvoort zo vaak heeft doen ge»
nieten van haar .talenten, 't Zulicn
er maar weinigen zijn, want in korte
lijd heeft zij het Zandvoortse to»

neelminncnde publiek geheel voor
zich weten te winnen, door haar
prachtig spel, haar zuiver toncelgc»
voel en sympathieke persoonlijkheid
Een speelster met uitzonderlijke

kwaliteiten, die warmte en kleur
geeft aan het spel, die het toneel
weej. te beheersen en die ons werke»
lijke toneelkunst weet te brengen!
Deze, mevr. Tonny van der Storm,
herdacht Zondagavond j.1. bij de op»
voering van Pybmalion in Monopole
haar 15 jarig tonecljubileum. Dank»
baar heeft het Zandvoortse publiek
deze gelegenheid aangegrepen om
door „in massa" aanwezig te zijn.

haar te danken voor het vele, dat zij

ons, toneellicfhebbcrs, in de afgelo»
pen jaren heeft geschonken. In dit
stuk vervulde de jubilaresse de rol

van Eliza Doolitle, het bloemen»
meisje. Deze typering en haar gave
rolkennis— zoals altijd — brachten
deze hoofdrol weer op een hoog
peil. We hebben er van genoten, ner»
gens ging ook maar een ogenblikje
het temperament verloren. Door de»
ze weergave heeft zij haar naam als

toneelspeelster nog weer versterkt.
Aan het einde werden de spelers

langdurig door de uitverkochte zaal
toegejuicht en had de huldiging van
mevr. van der Storm plaats.
Als eerste voerde de heer W. Chr-

Hildering, voorzitter van „De Schakel" het woord.
Deze schetste in het bijzonder haar gevoel voor
het toneel en bracht o.a. haar „Rita" uit „Aller»
zielen" in herinnering. Daardoor had de jubila»
resse bewezen tot de beste Nederlandse dilet»

tanten 'te behoren. Tot slot bood spr. haar nas
mens de vereniging een cassette tafelzilver en een
prathtige bloemenmand" aan. " Mevr. Dinnewet
sprak namens de werkende kring en bood haar
een fraai salonstoeltje aan. De heer K. Visser,
regisseur, sprak bijzondere woorden van waarde»
ring voor haar groot talent en toewijding bij de
repetities. De heer D. van Noort sprak namens
het comité voor Ouden van Dagen. Spr. bracht
haar in hartelijke bewoordingen dank voor haar
grote bereidwilligheid om immer te willen optre»
den voor de Zandvoortse Ouden van Dagen.
Hierna boden -twee Zandvoortse Oudjes haar

een prachtige bloemen» en fruitmand aan. Mevr.
van der Storm dankte beiden met een flinke zoen!
De heer Smaalders 'bood bloemen aan namens

de toneelvereniging „Phocnix". Voorts spraken

I

Mevrouw Tonny van der Storm vierde haar to*
heehjubileum ah bloemenmeiije in ..Pygmalion".

(Opname met Econoonufilm)

een vertegenwoordiger van de Rederijkerskamer
„Concordia" uit Hoofddorp, de heer A. van He»
mert, als persoonlijk vriend en mcde»dilettant,
die vele jaren met haar had gespeeld in „Jacob
van Lennep", haar man, zoon en dochter, voorts
vrienden en kennissen.
Zij kreeg zoveel bloemen, dat het toneel er bij»

na in verdween. Aan het einde der huldiging heeft
mevr. van der Storm allen hartelijk bedankt en
in het bij/onder richtte zij zich daarbij tot den
heer Visser, den regisseur, voor zijn grote steun.
Het slot van deze avond werd gevormd door

een zeer gezellig bal.

't Was een zeer bijzondere avond, die tevens
de slotavond van dit seizoen was.
„De Schakel" heeft een schitterend seizoen op

schitterende wijze besloten. A.S.

wone mensen, reden waarom wij ook 'n beetje zui»

niger met onze kritiek moesten zijn, al lijkt 't ons
dan vreemd dat de regering tot nu toe geen kans
heeft gezien met de middelen waarover zij be»
schikt het euvel te verhelpen. 6)

't Lijkt mij dan ook niets bijzonders als wij,

voor zover dit in ons vermogen ligt, de zaak hel»

pen bespoedigen in de geest als door mij bedoeld.
Als men iets aanbiedt kan men ook gemakkelijs
ker eisen. 7) Een ding is mijns inziens beslist

noodzakelijk en dat is spoed, nu de kwestie langs
zamerhand accuut is geworden. 8)
Het plan van oudsminister Gelissen (zie Tele»

graaf van Woensdagochtend) wijst ook in die rich»

ting. 9) Met het uitoefenen van drang alleen
wordt alles weer op de lange baan geschoven en
dat lijkt mij fataal. 10)

Hoogachtend, DEMOCRATIE.

Geachte Democratie,

't Lijkt me voor U het duidelijkst en voor mij»
zelf het gemakkelijkst, als ik U puntsgewijs be»
antwoord.

1. Ik stelde een do^l overeenkomende met
punt 4 van de doelstelling van E.d.D. en betoog»
de, dat dit het eerst nodige was.
Daarop reageert de hr Boddé met het Bellamy»

systeem te presenteren, U met een bereidverkla»
ring tot belastingverhoging. Twee mensen, twee
oplossingen! Kijk, daarmee moeten we nu einde»
lijk es ophouden, als we individuen en partijen
willen samenbrengen voor dat éne doel: daads
werkelijke solidariteit van alle bevolkingsgroepen.
Zodra door een 'belangrijke meerderheid dit doel
aan de regering gesteld wordt als een eis, zal de
(eventuele) regering een oplossing hebben te zoe»
ken en te vinden. Zolang we elkaar blijven be»
strijden op grond van de (vermeende) superiori»
teit van het eigen geneesmiddel voor onze zieke
maatschappij, komen we er nooit, gelijk de be»
staande toestand overduidelijk bewijst.

2. Neer, niet een zo groot mogelijk aantal,
meer alle werklozen. En niet alleen dat, maar nog
meer, al is dat wel het a//ereerst nodige.

3. Ja, ik meen, dat wij als burgers van een
zieke maatschappij het recht hebben om van de
door ons zelf gekozen regering te eisen, dat zij

onze maatschappij gezond maakt.

4. Dat offer levert lang niet genoeg op, en
geeft voorts het idee, alsof wij een gunst vragen,
terwijl wij enkel opkomen voor ons aller recht,

(zie 3.)

Bovendien ligt in onze eventuele eis aan de re»

gering ook reeds opgesloten de bereidheid tot het
brengen van offers, anders zou immers geen rege»
ring die eis kunnen verwezenlijken.

5. Maar U doet toch al vast maar een gedeel»
telijkc oplossing (om aan wat geld te komen) aan
de hand, en wekt daarmee — vergeet dat niet —
dan bij de eventuele gevers misschien het gevoel
van daarmee een, goede (en afdoende) daad te heb»
ben gedaan. En wat een actie zou er weer ge»
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voerd moeten worden om de medemensen tot ge«
ven te bewegen, wat weer een verloren energie en
tijd en kosten!

6. De kritiek komt bijna alleen van degenen,
die overtuigd zijn een beter geneesmiddel te we»
ten. Als de meerderheid één doel, één eis had',
was er geen kritiek meer op de regering doch al»
leen de uitspraak: al of niet geschikt om aan de
eis te voldoen.

7. 't Is geen zaak van liefdadigheid, en al»
Ierminst van koopmanschap of tactiek.

8- Inderdaad! En dus het doel juist geformu»
leerd en alleen daarop aangestuurd. De rechte
weg naar het doel is de kortste.

9. Door dat plan van oud=Min. Gelissen zul»
len volgens zijn berekening ong. 120.00 werklozen
aan werk worden geholpen. En de andere 300.000,
vraag ik. Het is weer niet meer dan een Iapmid»
deltje.

10. Deze laatste zin van Uw artikel behoeft nu
zeker wel geen bestrijding meer?
Op de tot heden gevolgde wijze komen we er

niet: lapmiddelen en onderlinge bestrijding zijn
de enige resultaten.
Afdoende resultaten zijn alleen te bereiken als

zeer beslist een bepaald doel door een meerder»
heid gesteld wordt als eis aan de regering.
Wat een regering kan,als zij werkelijk wil,

blijkt wel uit de prestaties inzake defensie, he»
laas!

Tot slot deze vraag: wat denkt U — als lid
van E.d.D. — van de taak die m i. ten deze, mede
op grond van punt 4 der doelstelling is wegge»
legd voor de Beweging voor Eenheid door De»
mocratie? Is het niet zeer opmerkelijk, dat ik
daarop tot heden van E.d.D.»zijde absoluut niets
hoorde?

DIXI.

WANNEER?
Ons vermoeden dat er enkele weken geleden

van Gemeentewege reeds gewerkt werd aan de
afgangen naar het strand, bleek naderhand geheel
onjuist te zijn. Ook nu is dat — voorzover wij
konden nagaan — nog niet het geval. Alleen van
particuliere zijdei zijn reeds enkele plankieren
neergelegd, leidende naar een strandtent.
Wanneer zal de gemeente beginnen? K.an

V.V.V. niet eens tot wat spoed aansporen?
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Alleen de

Arb. Ver, voor Lijkverbranding
etelt ieder in staat tegen betaling van een zo laag

mogelijk gestelde wekelijkse contributie zijn ere*

matie te verzekeren en zijn nabestaanden te ont*

heffen van alle kosten en bemoeiingen, daaraan
verbonden.

Secr. afd. Zandvoort*
Dr. Metzgerstraat 75a

ZANDVOORTS NAAM.
Niet alleen door advertenties in de grote bias

den, maar ook door artikelen die zo voor en
na verschijnen in verschillende tijdschriften maakt
Zandvoort naam.
Een dergelijk artikel — verluchtigd met foto's— troffen wc thans weer aan in het in België ver»

schijnend ,,'lfollands WceScblaid" een tijdschrift

van meer dan 40 bladz.

De redacteur in Nederland, de heer G. H. Wals
lagh, schreef dit artikel na een bezoek aan Zand»
voort en na een onderhoud met burgemeester
Van Alphen.
Dit artikel over Zandvoort is het eerste van

een reeks over „Onze Nederlands'e Badplaatsen",
voor welk feit on^e badplaats erkentelijk mag
zijn, evenzeer als voor het artikel zelf.

. Dat onze burgemeester — als zo vaak — ook
weer'voor dit artikel de meeste stof leverde, dank
zij het toegestane onderhoud, mag ook wel eens
gememoreerd" worden in onze plaatselijke pers.

POSTERIJEN.
In verband met de verjaardag van H.K-'H.

Prinses Juliana' is het postkantoor heden voor
alle postzaken, behalve girostortingen, tot 12 uur
geopend.
De derde 'briefpostbcstclling vervalt.

VROUWENWREDESGANG.
18 Mei 1938.

Verschillende RadiosOmroepverenigingen ver*

lenen haar medewerking aan de voorbereiding van
de VrouwensVredesgang.

Luistert dus allen, wanneer komende week do
volgende' uitzendingen plaats hebben:
5 Mei 3*3.15 NCRV spr. mevr. A.Tromp=de Jong.

7 Mei 4.40—5 H.I.R.Ó. spr. mej. M. H. Peten.
7 'Mei 4.30—4-45 VARA Mevr. A.C.Ploeg»PIoeg.
13 Mei 7.30—7.35 VPRO Mevr. L. Spelberg

—

1 Stokmans.
Opgaven voor deelname en giften ontvangen

gaarne de comité*leaen: Mevr.A. Tromp*de Jong,

pastorie; mevr. Dees, Marnixstraat 8; mevr. Poots
Kostverlorenstraat 88; mevr. van Dijk, Brederode*
straat 17; mevr. Tjaden, Zandv.laan 123; mevr.
van der Vloed, Wilhehninaweg 15.

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

IMT* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

De Contributie.

Gelukkig woidt in Zandvoort de belangstelling

voor de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
steeds 'groter. Meer en meer begint men in te

zien, dat de welvaart onzer badplaats zeei belang»

rijk door deze vereniging kan worden bevorderd en
dat de goede weg daartoe is ingeslagen. Het aan»'

tal leden neemt dan ook gestadig toe en wij ge»

loven, dat de toename nog veel -groter zou >zijn,<

indien men ..beter op de hoogte-\vas met de contrK
butieregeling. Daarom laten wij deze hieronder"

volgen. " ' "" ""' "" -.*-...--

' 1. Voor hotel» en pensionhouders bedraagt de
minimumscontributie per,- jaar -ƒ 10—, welk be»

drag tot / 5— -\\ ordt verminderd, mdien";het hd
tevens is aangesloten bij de Hotel» en Pension»

h.ouders*Vereniging.
', 2. Voor huizen» en kamerverhuurders, winke»

liérs, verenigingen enz. is de minimumscontribu*
tie-gesteld" op ƒ 5 per jaar. Dé vereniging -ver»

leent hiervoor 'zonder verdere kostenhaar bemul»

deling bij het verhuren van éèn Huis of kamers."

3. Voorlopig worden uitsluitend degenen, die

niet tot één' der genoemde groepen behoren, als

contribuanten aangenomen tegen een jaarlijkse

bijdrage van f 2.50.

Waarom hd worden? >

In de eerste plaats dient ieder, die belang heeft

bij de 'bloei van Zandvoort — dus'practisch elke

inwoner van ons dorp — lid te worden, omdat de
V.V-V. uitsluitend ten doel heeft, hier meer wel»

vaart de brengen. Dat zij hiertoe .haar uiterste

krachten inspant, kan een ieder bekend zijn.

Voorts ligt het in de bedoeling de leden bij de
komende vermakelijkheden zoveel mogelijk gratis

of tegen verlaagde prijs toegang te, verlenen.

Zoals wij reeds opmerkten, wordt' zonder ver»

dere kosten aan verhuurders bemiddeling ver»

leend bij het.verhuren van hun gemeubileerde hui»

zen -of kamers. Waar de vereniging geregeld ad»

vertenties plaatst in de grote bladen, worden door
haar tussenkomst tal van transacties tussen huur»

ders en verhuurders tot stand gebracht. •

Voortdurend zal de V.V.V. er, bij vaste inwo»

ners en gasten van Zandvoort' op aandringen,

zoveel mogelijk de leden van haar vereniging te

bevoordelen.
'

Men zal met ons tot de conclusie zijn gekomen,'

dat de \ oordelen aan het lidmaatschap verbonden
ruimschoots opwegen tegen het geringe geldelijke

offer der contributie. Wij eindigen daarom met de
hoop uit te spreken, dat nog velen zich als lid

van' onze V.V.V zullen laten inschrijven. '

HIER IS IE WEER
DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

hij maakt Uw schoenen, als geen ander

Dames Zolen en Hakken ; --. :--•- -f-1.—

-

Heren Zolen en Hakken ., . . . f 1.50

Dames plak rubber Zolen . ., . .f 0.40

Heren plak rubber Zolen . . .<•
. f 0.60

Speciaal in Archs- en ,,, ,

„ i Welfschoen reparatie r

STATIONSSTRAAT 15
bij de Zeestraat (let op het. rode bord)

BEZOEKT DE
FEESTAVOND VAN „ZANDVOORT"

Hedenavond 8.15 u. in Monopole
Humorist, Acrobaten, Imitator, Sneltekenaar,
Goochelaar, Duotzang, enz. enz

GROOT BAL met attracties
Kaarten voor leden 25 cent, niet'leden 50 cent bij

J, Water, J. Keur, v. Ostadestraat 22 en 's avonds
aan do zaal

w-ILWELrUnASTQAAT 1

SCUUII1 TEGENOVER KBELAGEHUIS

VOOD UW BOEKUOlDIIIQf
m
BÊLA^TirtOiZAKËn

ACtoUHÏAMTSKAMTOOR

PAULvAMDEURZEn
WILHELMINA3TRAAT tHAAELEM

TELËFOOrt 11715.
Inlichtingen geheel vrijblijvend

Nóg tellen onze bonnen dubbel
Nog één dag hebben de bonnen, die U bij ijedere

nkoaankoop krijgt,

d ub bele waarde
VANAF 1 MEI weder de gewone "waarde; dus
bij ƒ 20 aan bonnen ƒ 1.— aan goederen terug!

DE WAAG
heeft steeds bijzondere aanbiedingen
DAMES
COSTUUMROKKEN1.90

KINDERJURKEN m ft

aardige modellen met tlH
frisse bloemdessins

vanaf cent

DAMES
LINNEN ROKKEN 1.95

Heren Interlock AQ
SPORTBROEKEN Lü
of SHIRTS cent

DAMES
REGENJASSEN

Zeer vlotte modellen 2.95

DAMES
JAPONNEN
reeds vanaf 1.39

Dames Interlock Qfl
CAMISOLES of £ü
DIRECTOIRES cent

KINDER
REGENJASSEN en CAPES 0.98

Verder grote sortering in DAMES SCHORTEN,
WITTE DAMESJASSEN, SERVEERSCHORT*
JES, HEREN OVERHEMDEN, DASSEN.

KOUSEN,SOKKEN
In VITRAGE, PLANKDOEKEN, FRANJE en

• " KANTEN KLEEDJES enz. enz.
een geweldige keuze voor iedere beurs!

~Alleêlivirkööp van:

TWILFIT Corsettcn en Bustehouders
,

in alle prijzen!

i Onze Japonnen munten uit door: smaakvolle gar;
j nering, leuke modellen, prima pasvorm en voon

' idelige prijs.

Eendrachizegels worden door ons aangenomen

MANU FAC TURENMAGAZIJNWaag
Haliostraat 40-40a

Grootst g esortee r/ld,

Voordeligst in prijs
i

i

Eens klant
Alles prima kwaliteit

blijft klant
'i ii ii ii

Geen fooien!

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

bij

automatisering

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Goedkope Aanbieding

Knap nu Uw rijwiel op
2 Buitenbanden . \

1 Ketting kast •

. . \'C'es'(\
1 stel Spatborden v' t J^y'

A
«1 Stuur of Pedalen

RIJWIELEN, Vanaf " .!".,.' ..'''ƒ 3

42.50
.

SPORT*RIJWIELEN " '.. ..,.'.' ƒ,57.50,
TRANSPORTRIJWIELEN '....'ƒ 55.0Q

j , , , 1 Gulden per iveefc-,
| , „; ,. u ;

De 'grootste voorraad, de beste Rijwielen bij

JAN POOL - Haltestr. 58
1

,
' Ie klas ' reparatie*inrichtirig '"\'\'

f

Tandems te huur

NEEM PROEF met

ONS BEKROOND HOLLANDS PEKELVLEES
Elke "dag verse OSSE* en KALFSLEVER, alle
soorten, FIJNE VLEESWAREN,
VERSE V,ÏS* EN VLEES*CROQUETTEN k 10 et

Vanaf'11 Mei is het telefoonnummer: 2 6 8-
11 "" "<' Beleefd aanbevelend,

M.oNOACH - KERKSTRAAT 27
WITTE, HUIS.,'

VOETBAL.
In de bladen van „De Arbeiderspers" troffen

wij onderstaande „Krabbel" van den bekenden A'.

B.K. aan, welke -wij voor onze voetballende lezers

ter rustige overdenking overnemen. Vooral ook
het slot van deze krabbel onderschrijven wij ten
volle. —

Ziet de feiten!

Je leest het toch met rouw in het hart.

Tegen een ruwen voetballer, die een ongeluk*
kige trap met ernstige gevolgen had uitgedeeld,
voor het Hof een straf geëist, niet van dertig guls

den boete, gelijk de Politierechter had opgelegd,
maar twee maanden de 'gevangenis in.

En tegen twee getuigen, onder "wie de scheids*
rechter, door den procureursgeneraal een vervols
ging aangekondigd, althans overwogen, •wegens
meineed.
Men versta ons niet verkeerd. Wij zeggen vols

strekt niet, dat zulke ruwheden geen ernstig feit

zouden opleveren, -waartegen het optreden door
den rechter misplaatst moet heten.
En wij zeggen nog veel minder, dat het sportief

verdient te heten, zulke 'buitensporigheden voor
den rechter te -willen verheimelijken, onder ede
of niet, inplaats van zich juist terwille van de
ridderlijkheid in het spelen daar onverbiddelijk
tegenover te stellen.

Integendeel," zulke dingen moeten niet worden
goedgepraat.
Maar is het niet verschrikkelijk, dat wat als

spel is bedoeld en het ook blijven moet, tot zulke
fatale gevolgen leiden kan, waarmee de eer en de
toekomst van jonge mensenlevens gemoeid zijn?
Denken zulkev liefhebbers van een op zichzelf 20

mooie en spannende sport óók wel eens aan hun
ouders of aan hun gezinnen, die zij op deze wijze,
met de gevolgen van hetgeen als ontspanning is

bedoeld en het ook blijven moet, te gronde rechs
ten?
Flauw, kinderachtig, sentimenteel, deze vraag?
Dat is grote nonsens. Mannelijke krach? en

stoute durf sluiten gevoel van verantwoordelijk*
heid nóch natuurlijke tederheid uit. Geen waardes
lozer en valser voorstelling dan deze.
Dat van huis uit fatsoenlijke mensen, die in de

gewone zin van het plegen van misdrijven zo ver
afstaan, van spel zulk een ontzettende ernst ma*
ken, en daardoor hun leven in een knoop trekken,
die nooit meer geheel zal worden ontward — wie
van ons kent niet de genadeloosheid der lieve
wereld op dit stuk? — is te erg om te door
denken.' Men gaat in luchtige geestdrift van huis
en keert er te gronde gericht weer in terug.
Tot de vele lezers, die zich met zulke spelen

bezighouden, zeggen wij met kracht: ziet deze
noodlottige feiten eens goed aan, en keert U ers

tegen met kracht, waar en wanneer gij het vers
moogt!

SCHOOLVOETBAL.
De schoolvoetbalwedstrijden zijn al weer ruim

een week achter de rug, doch we willen alsnog
constateren, dat ze zeer vlot zijn verlopen, vooral
door de uitstekende leiding van de commissie tot
voorbereiding van de schoolvoetbalwedstrijden te
Zandvoort met den heer J. A. B. van Pagee aan
het hoofd.
De uitslagen luiden:
Woensdag 13 April: Wilhelminaschool—school

A, —6; school B—school C, 2—0.

Dinsdag 19 April: school B—school D, 2—0;
en school A—school C, 3—2.

Woensdag 20 April: Wilhelnnnaschool—-school
B, —5 en school C—school D, 3—0.

Donderdag 21 April: Wilhelminaschool—school C,—3 en school A—school D, 4—1.

Vrijdag 22 April: Wilhelminaschool—school D,
1—1 en school A—school B, 5—2.

School B behaalde daardoor het kampioenschap
met 8 punten, direct gevolgd door school A met
6 en school C met 4 punten. School D en de Wïl*
helminaschool behaalden niet meer dan één punt.
School B legde voor dit jaar beslag op de „P.

Timmermansbeker".

HOCKEY.
Het eerite elftal van de Zandvoortse Hockey

Club behaalde Zondagmiddag een 1— overwin*
ning op H.H.Y.C. 3 uit Den Haag. Door deze
overwinning in de promotiescompetitie promo»
veerde Z.H-C. 1 naar de promotiesklasse. Dus van
de vierde naar de derde, van de derde naar de
tweede en van de tweede naar de promotiesklasse
in vier achtereenvolgende jaren. Een prachtige
prestatie!!
De eindstand in de promotiescompetitie luidde:

gesp. gew. gelijk verl. pnt. doelp.
Z.H.C. 1 4 3 1 7 6—0
H.H.Y.C. 2 .... 3 1 1 1 3 6—4
H.H.Y.C. 3 .... 3 3 3—4

DE ATHLETIEK BIJ O.S.S.
Donderdag 12 Mei a.s. houdt de gymnastiekver*

eniging O.S-S. een clubavond in haar clubhuis
„Muluru" aan de Strandweg.
Op deze avond zullen de prijzen van de onder*

linge wedstrijden worden uitgereikt, terwijl de
heer J. A. B. v. Pagee een lezing zal houden over
athletiek. Vooral nu eerstdaags door O.S.S. met
de athlctickbeoefening begonnen zal worden, is

het een mooie gelegenheid voor iedere liefhebber
(ster) van athletiek om deze avond aanwezig te.

zijn.

Naast alle leden zijn dus arhletiekliefhebbers
(sters) van harte welkom! "

m

GOEDKOPE BLOEMENNUIS
' J ' !

',l ,] ,'

'

'

heeft

Moois Oranje Bloemen p. bos 20 et
en nog vele andere" Bloemen en Planten

i 'i f i .> ' tegen lage prijs.

Haltestraat 65 'bij de Zeestraat - Telef. 460

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et
6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN . . 10 et
1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et
1 GROTE FLES * PICCALILLY 10 et
©OCOSMEEL', per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et
1 Fles Mierik, per flesje 10 et

Dagelijks horen en bezorgen!

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

n ) . 3



•Ondertrouwd:

"Pieter v. Oostendorp
en

Geertrudis
E. Dankbaar

Huwelijksvoltrekking 16
Mei a.s. 12.15 uur ten
stadhuize.

Huwelijkswijding na Bur
gerlijk 'Huwelijk in ges

•bouw „De Kring" Brugs
straat 15.

Zandvoort, 25 April '38.

Westerparkstraat 17.

Wijk aan Zee

Belangrijke
Veiling

van een algehele
t

Hotel Inventaris
van de

Verenigde Badhotels

op DINSDAG 10 MEI
en zo nodig de volgende
dag des v-m. 10 uur ten

overstaan van Deurwaar»
4er C. H. Eerbrink.

Te bezichtigen Zaterdag
7, Zondag 8 en Maandag
9 Mei van 10—5 uur.

Catalogus a 15 et ver*

krijgbaar aan het Bad»
hotel en de veilingdirec»

tie J. Waterman, Para!»

lelweg 29b, Zandvoort.

Eé
Dus
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Zr. BOKMA
van Hogewcg 69 naarHOGEWEG 30

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Secretariaat H. J. Koning, .Haltestraat 62.

Er wordt gevraagd: voor directe indiensttreding
een LEERLING ELECTRO»MONTEUR. Vast
werk. Leeftijd 15 a 16 jaar. Diploma ambachts»
school strekt tot aanbeveling, maar is niet vers
eist. Aanvangsalaris ƒ2. 50 per week. Aanmelden
bij den Secretaris der Commissie 'Haltestraat 62.

Het komt de Commissie voor, dat in verband
met de inhoud van haar propaganda=artikeIen der
laatste maanden de indruk is gevestigd, dat ze
haar taak is gaan beperken tot uitsluitend werk»
verschaffing.

Inderdaad heeft de Commissie zich de laatste
tijd voornamelijk bezig gehouden met het voor»
bereiden van het aanstaande werkobject en ooi:

meerdere malen gewc/en op het bestaan en het
nut der Centrale Werkplaats te Haarlem. Maar
de Commissie heeft daarbij niet uit het oog ver»
loren, dat het in het bijzonder haar doelstelling
is, onze Zandvoortse jongelui aan blijvend werk
te helpen.
Met nadruk willen we hierop deze weck dan

ook nog wijzen.
Nog steeds wordt zitting gehouden in het ge»

bouw Grote Krocht 10, elke Zaterdag 3—4 uur.
We wekken ieder op zich even te laten inschrij»

ven; men kan hiervan slechts voordeel hebben.
Waar onze Commissie zich in de toenemende

belangstelling der Zandvoortse werkgevers mag
verheugen, zal het haar toch aangenaam zijn bij

voorkomende gelegenheden een ruime keus te
kunnen bieden door middel van haar registers.
Door verplicht te zijn eerst een advertentie te
moeten plaatsen, zoals deze week het geval is,

gaat minstens een week verloren.
Jeugdige werkzoekenden van Zandvoort!
De Commissie werkt voor jullie belangen!
Grijpt deze kans!!

De Secretaris.
Zandvoort, 27 April 1938.

VERHUISD:

KALEF PÈRES

van Parallelw. 31

Zandvoort naar

Ie Obrechtstraat 19

Den Haag

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE

Bent U nog geen lid?

•Het zij mij vergund ook in dit blad van tijd tot
tijd de roepstem der Z.R-B. te laten weerklinken
om te wijzen op de „plicht" van de Zandvoortse
inwoners zich aan te melden als lid van de Zand»
voortse Reddingsbrigade.

.Heeft men zich wel eens de vraag gesteld, van
welk een grote waarde de Z.R.B. is voor het vei»
lige Zandvoortse strand. De roep over de veilig»

heid van ons strand, die er door geheel Nederland
gaat, betekent ook een roep over Zandvoort als

badplaats. Immers strand en badplaats behoren
bij elkaar. Men zal dus wel willen toegeven, dat
deze veiligheid behalve aan de natuurlijke gesteld»
heid van zee en strand alhier ook te danken is

aan de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dat is het
resultaat van dagen en dagen posten op het strand
door onze leden, die er met volle opoffering hun
vrije Zondag aan geven. Inplaats van zelf te gaan
genieten van het vrije strandleven, hielden zij zich
bezig met het waarschuwen van hen, die de ge»
-varen der zee niet kenden en niet beseften. Met
tact en inzicht hebben zij het stads»publiek attent
gemaakt op de aanwezigheid van een mui of een
gevaarlijke eb»stroom.

Geleidelijk aan is het aantal verdrinkings»onge»
vallen in Zandvoort teruggelopen mede door deze
bijzondere oplettendheid en grondige kennis der
zee. En nu is Zandvoort de plaats geworden, die
gunstig afsteekt bij andere Noordzee»badplaatsen.
Daarom durven wij hier een beroep te doen op

de Zandvoortse bevolking om lid te worden van
onze vereniging, die niet alleen waakt over de
baders maar ook over de Zandvoortse belangen.
Steunt de Z.R.B, door Uw lidmaatschap of wordt
donateur(trice). Helpt mede de Z.R.B, groot te
maken, te bouwen aan een organisatie met een
schitterende staat van dienstl W» letten niet op
rang, stand of gezindte! Daarvoor is in onze ver»
eniging geen plaats! Het lidmaatschap kost slechts

ƒ 1— per jaar.
Bent U nog geen lid? Maak dat verzuim goed!

A.SL

DIERENHULP
Afdeling Zandvoort der Ned. Ver. tot Bescher»
ming van Dieren Secretariaat Haltcstraat 51.

In deze tijd van het jaar, waarin katten veel
meer en langer uitlopen dan in andere tijden,

moet men niet al te spoedig deze dieren van de
straat opnemen, denkende dat dit „zwervers"
zijn. Indien men meent dit toch te moeten doen,
houdt deze beesten dan enkele dagen bij U thuis
en doe daarvan mededeling aan o.g.t., opdat weer
andere . inwoners van wie een poes zoek is ge»
raakt en die mij er ook van in kennis hebben ge»
steld, hun dier terug kunnen bekomen. Heeft dit

na enige dagen geen resultaat gehad, breng dan
deze „zwervers" naar ons Asyl; aanmelding hier»

voor: Kosrverlorcnstraat 14, opdat van daaruit
getracht zal worden een tehuis voor ze te vinden.

Pasgeboren Poesjes.

Indien men niet weet deze te kunnen plaatsen,

neme men ze op één na spoedig van de moeder
weg, doet ze in zakje — geen papier — in een
emmer met wat lauw water, liefst verzwaard met
een steen. Na enige tijd neme men de zak er uit,

wikkelt die in een stuk stevig papier en geve dit

zo mee met den vuilnisman. Wil men er een
of meerdere behouden en blijken er later „katers"

bij te zijn, laat deze dan door den aan ons Asyl
verbonden Dierenarts vroegtijdig behandelen
(leeftijd dezer dieren ongeveer een halfjaar).

'Het aanbrengen van zwcivendc dieren in ons
Asyl, mag niet geschieden door kinderen beneden
16 jaar.

Vraagt gratis ter lezing een nummer van het
Maand»organn der Ned. Ver., Redacteur C. M.
Kuypers, „Berg en Vaart" 's=GraveIand of bij

ondergetekende. T. MOLENAAR, secr.

Ook deze week bij BATA weer

GRATIS HAKKEN
Bij ieder paar Zolen
de hakken geheel gratis

Laat ook Uw KOUSEN bij ons
repareren, ladders ophalen v.a. 10 et

Haltestraat 7 - Tel. 312 - Zandvoort

Profiteert deze week
van onze

Extra aanbieding

Dames-
Costuumrokkon
De nieuwste modellen met ritzsluiting.

ROKKEN in alle maten, vanaf .. ƒ 1.49

m
Kent U onze prima kwaliteit in Kousen al?

Ziet onze etalages!

KOOPJESHÜIS
KERKSTRAAT 32—34

Deze week bij. ons even aanlopen
en U ontvangt als RECLAME

4 grote bossen Radijs a . 10 et
En heeft U reeds geprobeerd onze prima

3 ponds blik DOPERWTEN 28 et
3 ponds blik SNIJBONEN 26 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van dep Zwaan „
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 39.

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mar»
kiezen of laat deze op»
nieuw overtrekken.

Inlichtingen, Begrotingen
en Stalen kosteloos.

Vraagt steeds
„HEBOXLINNEN"
Zandvoortse
Markiezenfabriek

JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 270

JëËfes-S^öèSï^pS
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RAADSVERGADERING
Maandagavond vergaderde de Raad van onze

Gemeente in openbare zitting onder leiding van
Burgemeester Van Alphen. Afwezig was de heer
Koning.
Na de opening herinnerde Wethouder Slegers

er aan, hoe een halfjaar geleden de Burgemeester
voor de derde maal was herbenoemd. Hoe nu
een half jaar daarna de burgerij den Burgemees»
ter bij het eerste jubileum op grootse wijze had
gehuldigd.
Ook de Raad had den burgemeester niet vers

gcten, die niet alleen voorzitter was, maar in wers
kelijKheid ook leider. Om dat werkelijk in hans
den houden van de teugels te symboliseren, om
te kennen te geven, hoe men in hem de juiste

persoon op de juiste plaats ziet, hadden de raadss

leden besloten bij deze gelegenheid een nieuwe
voorzittershamer aan te bieden. Waar vaak door
het gaan op zijpaden de besproken dingen met
tot hun recht komen, hier is dat anders. De klop
van de hamer waakte geruststellend bij aanvallen,

al kwamen die gelukkig niet zo vaak voor. De
straffe hamerslag had hier veelzeggende betekes

nis. De rode hamer wordt thans echter vervans
gin door een van koramandel met ivoor ingelegd
en voorzien van zilveren inscriptie. Het was het
eigen ontwerp van een vakkunstenaar en wets
houder Slegers hoopte, dat deze hamer bij de vrijs

heid van het woord een steun zou zijn voor een
straK'e leiding. .Hij hoopte, dat deze hamer met
Gods hulp nog lang in het belang van de Ges
mcenle een prettige samenwerking zou waarbors
gi'n.

De Voorzitter had niet gedacht, na de vele bes

wijzen v&n belangstelling ook nu nog in de Raad
aan zijn jubileum herinnerd te zullen worden.
Vooral dit geschenk had hij niet verwacht. Had
Wethouder Slegers gewezen op de onpartijdige

leiding t an. den Voorzitter, hij zal zo doorgaan
in de huop, dat dit streven op prijs gesteld zal

worden. Hij herinnerde aan het zilveren jubileum
van den heer Van der Moolen en wenste hem en
zijn echtgenote veel geluk.
Tit «lot weer de hamer hanterend hoopte hij,

dat hii dat steeds zou doen op bevredigende wijze
voor alle raadsleden.
Namens de raadsleden sprak daarna nog de

heer Van Rijnberk. Deze spreker wees er op, dat

de .oorzttter aller waardering had door de ons

partijdige leiding. Partijen spelen daarbij geen rol

en spreker herinnerde er aan, dat zijn fractie nooit

h<id te klagen gehad bij voorstellen. Hij hoopte,
dat de leiding zou voortgaan tot het samenmns
den van de krachten in het belang van de Ge»
meente.
De Voorzitter antwoordde dezen spreker, dat

de leiding hem heus wel meeviel. Vooral in de
laatste maanden of jaren, want we leven immers
snel? Voor de besprekingen was samenwerking
zeker van groot belang, maar van nog groter bes

Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres
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lang was het voor Zandvoort. Rustige zittingen

waren ook een goede reclame en daarvoor deed
hij dan ook een beroep op aller medewerking.

Ingekomen stukken.
Door Ged. Staten waren goedgekeurd de Vers

ordening van de Gemeente Politie en de aanges
nomen afschrijvingen van het Zuiderbad.
De heer Streep had verzocht om ontheffing van

het automatenverbod. De heer Molenaar pleit er

voor, dat Zandvoorters deze instrumenten zullen

kunnen exploiteren.
De Voorziter geeft weinig hoop op toestem»

ming.

Werkverschaffing
De heer Molenaar had gevraagd enige vragen

te mogen stellen over de werkverschaffing.
De Voorzitter meende, dat het beter was, dat

deze vragen schriftelijk werden ingediend, dan
kunnen B. en W. ze vollediger beantwoorden.
De heer Molenaar stelde prijs op dadelijke bes

handeling, daar een vorige maal ook al tot aaus

houden besloten was en er nog geen praesadvies

over zijn verzoek was uitgebracht.

De Voorzitter wijst op de moeilijkheid van ant»

woorden op thans nog onbekende vragen. Hij

stelt voor schriftelijke indiening en wil er voor
de volgende vergadering dan een punt op de
agenda van maken.
De heer Van Rijnberk heeft bezwaar tegen de

manier van den heer Molenaar. De Raad is niet

ingelicht, dus onbekend er mee en kan dus niet

oordelen.
De heer Molenaar is teleurgesteld voor de eers

ste maal dat hij vragen wil stellen- 'Hij heeft

Werkverschaffing trouw gevolgd, maar meent dat
nu de grens van zwijgen bereikt is. 'Hij is acht

jaar wethouder geweest en had toen elke raad
interpellaties te beantwoorden. Hij meent, dat
een brede behandeling noodzakelijk is.

De heer Van Rijnberk meent, dat de Raad
eerst ingelicht behoort te worden.
Voor directe behandeling stemmen de heren

Joustra, Slegers, Van der Moolen, Molenaar, Van
Toombergen en Groen.
De heer Molenaar meent de vorige maal met

een kluitje in het riet gestuurd te zijn, toen hij

gesproken heeft over inhouding van steun. Hij

ziet er in, dat de leiding aan B. en W. ontglipt,

nu men zich gaat verschuilen achter den ambtes
naar. De steun is verbeurd verklaard. Later heeft

men de uitkeringsuren bekend gemaakt.
Er ontbreekt welwillendheid en zo komt men

niet tot herelassificatie, die dringend nodig is.

Ook duurt de wachttijd, soms vijftien weken,
te lang. Te meer, daar anderen voortdurend lans

ger in werkverschaffing zijn geplaatst. Zo ook
met de steunverlening. Meermalen heeft hij deze
zaken met den Voorzitter en den directeur bes

sproken, maar hij vindt, dat de sociale rechtvaars

digheid zoek is.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post

BT12 enz*

Gróte Krocht 25 C. J. BAKKER

Revue Zaterdagavond 7 Mei
Gebouw „M onopol e", Stationsplein

Propaganda Feestavond
Zwem club „Zandvoort"

Opvoering door leden van DE REVUE:

„WAAR BS LOTJE"
met medewerking van dubbelgangers o.a. Van
„Buziau", „Henriette en Louis Davids", „Fienfje

de la Mar", het Kinderballet van de Eerste Zandv.
Dansschool, o.l.v. Mej. Fr. Bolwidt, „The Rhythm
Swingers", de CocktaiUGirls", het Z-C.Z. kinden
koor o-l.v. Prof. Zangzaad, met aan de piano Prof.

Tingeling. „The Imitation Serenaders" en vele ans

deren.- REGIE: de Heer J. H. L. HENDRIKS.
VERDER DIVERSE ATTRACTIES, gevolgd door
een GROOT FEESTBAL, o.lv. den heer J. Stol Jr.

DANSMUZIEK: De fenomenale „X" Band.
REEDS HEDEN KAARTVERKOOP bij Sigaren»
magazijn Jan Hagenaar, Gr. Krocht 26, Mevr.
Hennis, Van Spcykstraat 15a, Fred. Keur, Konings
straat (&.

Entreeprijs 50 cent, bel. inbegrepen. Ledenkaars
ten a 25 et en kaarten voor adsp. a 15 cent, als

leen verkrijgbaar bij genoemde bestuursleden.

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 30 April, Zondag 1 Mei en Maandag
2 Mei, 8 uur. 3 Dagen!! 3 Opvoeringen van een
groot superprogramma. — 10 Sterren! 100 Danses
ressen! — 1000 lachsalvo's! Overtreft alle vorige
in frisse charme! Metro Goldwyn Mayer Film.

Rroadway IVieüodv 1938
met Robert Taylor en Eleanor Powell.

De Telegraaf: Voortreffelijke variétcsvariaties in
een amusante film. Aan de top schittert Eleanor
Powell, die een charmante actrice is en een fas

meuse tapdancer.
Het Volk: Een film vol verrassingen.
N. Rotterd. Crt,:.... vaart en variatiesvermogen.
De mooiste en beste film ooit op dit gebied ges
bracht!

Als tweede hoofdfilm:

De vlucht over de grens
Een pakkend verhaal, verfilmd met tempo en ac«
tie, met Chester Morris en Sally Eilers.

'n ZELDZAAM MOOI SUCCESPROGRAMMA
Toegang boven 14 jaar. Entree Parket 40, Parterre
60, StallessBalcon 80, Loge 100 et alles inbegr.

NU OF NOOIT
Reeds voor 40 gulden 'n prachtig Radiotoestel
met aansluiting voor Picksup, ingebouwde Electrosdynamischc luids

spreker.
~

Reeds voor 60
Ook op gemakkelijke betaiingscondities

cent per week een Radio

Vraagt U ook eens prijs van

een

ERRES
met golfbereik voor logger-

ontvangst.

De prijs en de condities zul-

len U geweldig meevallen ! I

Uw oude toestel ruilen wij voordelig in!

Wij hebben op het ogenblik een geweldige keuze in alle merken
Radiotoestellcn, tegen spotprijzen Indien U het aanschaffen van
een toestel overweegt, vult dan onderstaande bon in voor nadere
inlichtingen

BON Aan N.V. HEES en CO — DELFT
Zendt mij zonder enige verplichtingen ml. over
Radio.

Naam .

Straat

Plaats

(kan in open enveloppe m. IV2 e. postz. verzonden worden.

N.V. HEES en GO - Peperstraat 8-10 - DELFT
WjamaiatiwajMJtniWBBiwi ^msKkmn^an

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-MA T I N E E !

Als hoofdnummer:

De doorbreker
Een spannend en boeiend filmwerk vol actie en
tempo. — Verder een schitterend bijprogramma.
Entree 15 en 25 cent,- alles inbegrepen.

wmmÊË^MmÊBBamBasmmmmmiÊÊËÊmamumÊÊmmmBsmm
DONDERDAG 5 MEI 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van de spannendste en meest amusans
te Detectivesstory die U sinds tijden gezien hebt:

DE ZWARTE SPIN
met William Powell en Jean Arthur. — Boeiend
en geestig. Voortreffelijk spel van 'n uitmuntende
bezetting, 'n schlager.
'Het oordeel der pers: Handelsblad: spannende en
opwindende momenten. — Rotterd. Courant: Ges
amuseerd is men voortdurend. . . . "n Reuze leuke
film. —
Toeg. boven IS jr. Entree 30 en 55 et, alles inbegr.

Veilinggebouw

Grote Krocht 20, Telefoon 464

zal op

Dinsdag 3 Mei a.s. 's morgens
10 uaai* VEILEN

vele Spiegelkasten, Buffetten, Ameublementen,
Opklapbedden, Lits jumeaux met Bedstellen,
Slaapkamerameublementen, Tafels, vaste \Vasta=
fels, Badkuipen, Groot Koksfornuis, Gordijnen,
Vloerkleden, Vloerzuilen, Lopers, Tuinmeubelen,
Parasols, Serviezen, Glass en Aardewerk en nog
vele andere meubilaire goederen,

Te bezichtigen : Maandag 2 IV! ei van 10—8 uur
Men wordt er opmerkzaam op gemaakt, dat dit 'n

mooie en zeer grote veiling is, grotendeels afkom=
stig van Ie klas pension Huize Bonito.

Inlichtingen dagelijks.

GROTE KROCHT 20 - TELEFOON 464

IN DE

ZANDVOORTSE COURANT
geadverteerd t

Succes gegarandeerd I

(De Voorzitter gebruikt hier voor de eerste
maal de nieuwe hamer )
De heer Molenaar zal desnoods zijn klachten

bij den Off. v. Justitie deponeren. De Weth. zijn

de leiding totaal kwijt. Personen met voldoende
gezinsinkomsten ontvangen steun, anderen moes
ten weken lang wachten. De een wordt gestraft
voor arbeid, bij een ander wordt dat schijnbaar
niet opgemerkt. Zelfs bezitters van 'n strandtent
worden bij productief werk geplaatst.

"We hebben 600 werklozen, er werken er vijftig,

sommigen iveken, anderen moeten smeken.
Verder heeft de spreker bezwaar tegen een

derde opzichter bij 't werk van een kleine groep
aan 't strand. Andere bezwaren worden nog ges

noemd maar de feiten zal spreker morgen aan
B. en W. mededelen.
"Wethouder Slegers weerlegt de geuite grieven.

De uitkering is ingehouden, omdat de lijst na het
uitbetalingsuur afgesloten moet worden. Pogingen
zijn gedaan bij M.H., de raad is gegeven een vers

zoek in te dienen, maar daaraan heeft men niet

voldaan.
Dat de laagste klasse van indeling te laag is,

is bekend. Reeds veel moeite is gedaan, maar
thans, gelooft de wethouder, is er zeer veel kans
op verbetering.
Dat de wachttijd soms lang duurt komt, doors

dat er met het groot aantal werklozen in groes
pen gewerkt moet worden. Valt daar een rusts

periode tussen, zoals in de drie weken met Kersts
mis, dan kan 't soms wel wat lang zijn, maar regel

is dat niet.

Er wordt steeds gehandeld volgens opdracht
van den Inspecteur.
Dat pachters te werk gesteld worden is hem

niet bekend en dat gelooft hij ook niet. Wel kan
het zijn, dat gorde werkkrachten voor een spes

ciale opdracht langer daaraan arbeiden, maar dat
wordt -later met de langere rusttijd weer beres

kend.
Van de ƒ 94.000 rest nog ƒ 30.000. Komt de

brug aan de Van Speykstraat er, dan staat Zands
voort er niet slecht voor, meent de Wethouder.
Meer was gevraagd, maar de inspectie heeft dat
niet goedgekeurd.
Van een specialen derden opzichter is hem

niets bekend, waarschijnlijk is dat een vervanging
bij vacantie. Trouwens dat regelt de Heide Maats
schappij. De vechtpartij aan het strand is onts

staan door naijver bij het aanwijzen van een voors
man.
Wat andere bezwaren betreft, zoals zandsopruis

men, enz, de heer Molenaar weet, dat er grenzen
getrokken zijn met het oog op „productief" werk.
Na de opmerking van Ged. Staten is de reiniging
reeds ingekrompen. Hij hoopt, dat de Raad de

overtuiging zal hebben, dat B. en W. hun goede
belangstelling tonen. Zeker hebben B. en W. dan
een ernstig oor voor klachten als er geen reclas

mesbcdoeling achter schuilen.
'Hoewel de heer Molenaar onaangenaam getrofs

fen is door de laatste opmerking, gelooft hij, dat
de ernstige overwegingen van den wethouder hem
als spreker bevredigen. Hij pleit niet voor een bij»

zondere groep, maar voor hen, die werken kunnen
en werken willen. Bij roulering moeten zij ook op
hun beurt een plaats kunnen vinden.
Wat het toezicht betreft, meent hij, dat daarin

geen wijziging gebracht kan worden zonder toes

stemming van B. en W.
Hij deelt mede, dat dit slechts het begin van

zijn opmerkingen is, hij hoopt er in elke raadsvers
gadenng op terug te komen.
Nadat Wethouder Slegers er nog de aandacht

op gevestigd heeft, dat er twee opzichters zijn

om tien groepen werklieden in verschillende obs
jecten na te gaan, wordt de 'bespreking gesloten.

Bebouwing.
De gedeeltelijke open bebouwing van de Dr.

Metzgerstraat volgens voorstel van B. en W.
wordt aangenomen met zeven stemmen voor.

Ustent Tramplein.
Opnieuw kwam in behandeling de ijstent op

het Tramplein Het voorstel van B. en W. was
een strook grond voor ƒ 400 per jaar te verhuren
aan de N.V. Scholten te Amsterdam.
De heer Molenaar als voorz. v.d. raad v. credis

teuren, begreep niet, hoe buiten hem om onders
handelingen gevoerd konden worden. De Gein.
krijgt nu ƒ 600 per jaar minder, de eigenaar van
het strookje grond krijgt die dus als huur er bij.

Bovendien ziet hij hierin een poging om het prijss

bedrag van de grond te verhogen, als de Gemeens
te tot aankoop zou overgaan.
De heer Vallo ziet als bestuurslid van V.V.V.

liever die tent daar niet, maar rekent op een
proef voor drie jaar. Hij hoopt, dat het ten goes
de zal komen aan de Zandvoortse crediteuren.
De heer Van Rijnberk vraagt, of de eventuele

winsten ook pondsponds gewijze onder de credis

teuren verdeeld worden.
De heer Bolwidt gelooft, dat een verplaatsing

een verbetering van de toestand is.

B e hangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

De heer Suerink vraagt, of gelet wordt op waars
deverhoadng bij eventuele ruil.

De Vooizitter noemt het een tijdelijke oploss
sing. Over drie jaar kan men weer zien. De zaak
verandert voor de Zandvoortse crediteuren niet.

De heer Molenaar had bedankt.
De heer Molenaar erkent dat, maar de rechts»

kundig adviseur van de Gemeente had hem er
op gewezen, dat dit niet mogelijk was. Hij deelt
mede, dat geen enkele Zandvoortse crediteur iets

van de afwikkeling van deze zaak afweet. Enkele
heren weten dat alleen.

Wethouder Van der Moolen spreekt vertrous

ra^3aBHS5E«ESnSSBS^gsmsXHEaEES3BBB9
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Uw adres voor

Prima Schoenwerk
steeds blijvende modellen,
uitstekende pasvorm.

Grote Krocht 13 - Telefoon 6
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wen uit in de zekerheid, als hij denkt aan wat bij

het overleg met 13. en W. is medegedeeld.
Het voorstel van B. en W. wordt aangenomen.

Voor stemmen de heren Joustra, Slegers, Van
Rijnberk, Van der Moolcn, Vallo, Elffers en Bol»

widt.
Verhuur grond.

Volgens voorstel van B. en W. wordt met al»

gemene stemmen besloten lóm 2 grond aan de
Beltweg te verhuren aan de Am. Petroleum Comp
voor de prijs van ƒ 15 per jaar.

Kamperen.
B. en W. stellen voor, omdat er weinig gebruik

wordt gemaakt van het middgakamperen, een
tarief vast te stellen en wel van ƒ 0.50 per dag.

De heer Van Rijnberk vindt ƒ 0.40 zwaar ge»

noeg en wethouder Van der Hooien steunt hem
daarbij.
De Voorzitter wijst er op, dat door verminde»

ring reeds tegemoet gekomen is aan hen, die enige

weken hier vertoeven.
Met acht stemmen voor wordt het voorstel van

B. en \V. aangenomen.

Gebruik van lokalen.

O.S.S. 'had verzocht om gratis gebruik te mo»
gen maken van het gymnastieklokaal van School

C. Vroeger betaalde deze vereniging niets, maar
had het schoonhouden voor haar rekening. Thans
hebben Gcd. Staten op een regeling aangedron»
gen. Wat de Gemeente nu vraagt, rond ƒ 120 per
jaar, blijft ver beneden die eis.

De heer Vallo wil de vereniging gaarne tegc»

moet komen. Hij wijst op de moeilijke tijden,waar»

door de contributie»regeling met scherp aangc»

haald kan worden. Verhoging van lasten zal de
vereniging duperen. Iets anders is het, hoe het

gemakkelijkst de achterstand ingehaald zal kun»

nen worden.
De heer Bohvidt vreest moeilijkheden, als niet

aan het verzoek van Ged.Staten voldaan wordt.

De heer Joustra wijst er op, dat de vereniging

bekend was met de nieuwe regeling en dus ach»

terstand had kunnen voorkomen. Bewijzen van
schade zijn niet overgelegd. Het pleiten voor OSS
en de Muziekkapel verheugt hem, al hadden door
reserveren moeilijkheden voorkomen kunnen wor»
den.
Wethouder Van der Moolen wijst er op, hoe

reeds over deze zaak is gesproken in Haarlem.
Men kan aan hogere druk niet ontkomen. Boven»
dien waren de hogere lasten bekend, immers er

werd een adres over gezonden. Nu moet voor»

taan vooruit betaald worden. Hij vraagt voor het

inhalen van de achterstand een regeling met B.

en W.
Aldus wordt het voorstel van B. en W. aan»

genomen met de stem van den heer Joustra te»

gen, omdat ook een politieke jeugdgroep onder
deze regeling valt.

H.fri. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»

richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15.

—

Keukens vanaf ƒ 8

—

Ie klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

Bijzondere school.

Door het bestuur van de Brederodeschool wa*
ren gelden aangevraagd voor nieuwe gordijnen

voor vier lokalen.

Met algemene stemmen worden de gelden toe»

gestaan ingevolge artikel 72 der L.O. Wet 1920

Schoolgeld.

Op verzoek van Ged. Staten wordt een kleine

wijziging gebracht in de schoolgeldregeling, die

28 Februari 1938 door de Raad werd aangenomen.

Strandpacht.

Naar aanleiding van een verzoek om uitstel van
betaling van achterstallige strandpacht delen B.

en W. mede, dat de achterstand, die 20 Maart
ƒ 814,50 bedroeg op 14 April gedaald was tot

ƒ 559.50. Het aantal posten was van S tot 6 ge»

daald.
B. en W. stellen voor, vast te houden aan het

bepaalde, dat voor 1 Mei de achterstand betaald

moet zijn, zal een nieuw contract worden aange»

gaan. Ook de Financiële Commissie pleit voor die

regel, daar anders weer achterstand zal ontstaan.

De raad keurt dit met algemene stemmen goed.

Arbeidsovereenkomst.
De heer Suerink had bezwaar gemaakt tegen de

lange proeftijd van een jaar in het ontwerp Ar»
beidsovereenkomst. 'Hij wilde een proeftijd van
hoogstens twee maanden en verschil tussen proef»

tijd en het aannemen van werkkrachten voor be»

paalde tijdsduur. Hij stelt voor een proeftijd van
vier maanden.
Daar dit een wijziging is voor het Georgani»

seerd Overleg, zal daarover in een volgende ver»

gadering beslist worden.

Zuiderbad.

De heer Molenaar had bezwaar gemaakt tegen

het verlof, verleend aan den directeur van het

Zuiderbad. Hij wilde het daaromtrent bepaalde

in de instructie tijdelijk opschorten. Hij vond be»

ter, dat verlof veilecnd was, want nu vreest hij,

dat hangende het onderzoek de functie op 1 Juni

weer gewoon aanvaard zal worden en dat wenst
hij te voorkomen, zolang het rapport over deze

zaak nog niet verschenen is.

De heer Elffers meent uit het lange betoog van
den heer Molenaar te begrijpen, dat gevraagd is,

wat niet bedoeld is. Hij meent echter, dat deze
zaak voor deze vergadering nog niet rijp is. Hij

meent, dat B. en W. volkomen gelijk hebben met
de wijze waarop ze in deze gehandeld hebben.
Wetnoudcr Van der Moolen wijst er op, dat als

alleen bedoeld was de instructie opteschortcn, B.

en W. geheel in de lijn van. den heer Molenaar
gehandeld hebben.
De heer Molenaar wil weten of 1 Juni de func»

tie weer vervuld wordt en of er voor die datum
soms nog raad is. Ander zal hij nu onaange»

name dingen moeten zeggen.

De heer Elffers vraagt, of de heer Molenaar in

het belang van de Gemeente denkt te handelen
met zim dreigen. Men zal afwachten, wat wordt
ingediend, maar dan ook zeggen, wat er te zeg»

geil -sak.

Wethouder Van der Moolen meent, dat de heer
Molenaar de zaak op de spits wil drijven. Zeker
zullen B. en W. te zijner tijd maatregelen nemen
als de opening van het bedrijf in verloftijd valt.

Daarna sluit de Voorzitter de openbare verga»

dering en gaat de raad over in besloten zitting.

EN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR 2
Doet daarom Uw inkopen bij

ONCURRENT"
terwijl U tevens nog kan profiteren van
^T OftZE GROTE RECLAME 'M

| 1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

f 1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et
|

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees A
1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

| Grote Afslag ! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

^ Daar kan niemand tegen op, dus in drommen naar

^ Haltestraat 5 - Telefoon 494
^ die boven hoge kwaliteit en lage prijs nog iets extra's geeft ! 1 1

AKELAAR
AAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 466
TE HUUR:
ONGEIVB. en GERffEUB. VILLA'S
SESVEDEN- Efti BOVENHUIZEN
Po Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te

oouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r*i n n e n

Hypotheken, Bouwxredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.
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Voor de Schoonmaak

ruim gesorteerd in

Sponsen
Zeemlappen

Dweilen
Zwabbers

Kaatpapier
en Randen

Glansverf, Kwasten, Lakken enz.

Drogisterij J.O A* Stijnis
Oranjestraat 7 ~ Telefoon 247
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ATECO
Maatwerk tegen confectie
Onze prijzen zijn steeds scherp concurrerend!!!!!>

EEN PRTMA MAATCOSTUUM vanaf ƒ 27.50

ONS RECLAME*COSTUUM ƒ35.00
Dit costuum is v. prima stof.coupe en fournituren

1 Maatcostuum tegen 2 confectiecostuums

Maatcosfuum:
Handarbeid
l'rima coupe
Prima fournituren
Ma 2 jaar nog een pass

sende coupe.

Confectie:

Massa product

.Machinewerk

Na één regenbui is pas*

vorm verdwenen.

De Kleding Specialist

H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3 -
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IE. KONING

E =

"Kuis- Letter-
S schi I der en
S G lazenmaker

Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23 5

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

WitkalkBehangselpapieren
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Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 253

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag n.m.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—830 uur.

n.m. 7—8.30 uur-
2

—

4 uur.

van

I

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASUS
door G. Th Rotman Nadruk verboden

23. Trots en majestueus zweefde de Pegasus
over do boot, terwijl do passagiers geestdriftig

„hoera I" riepen. Maar Herr Untermoier, die door*
nat was, werd dwars door do dikke, vetto rook
gesleurd, dio uit do schoorstenen ontsnapte, en
hij kwam er zo zwart als een nikkei', van top tot

teen met nat roet bedekt, weer uit. Waarlijk, de
stakker verkeerde niet in een aangenaam parketl

24. Na een uur of twee, drie kwam de Engelse
kust in zieht: „Kijk!" riep meneer Van Emmen,
„hier heb je nu de krijtrotsen van Dover; we
moeten met de wind afgedreven zijn, want Dover
ligt veel verder naar het Zuiden dan Schevenin*
gen." Spoedig daarop vlogen zij nu over een reeks
mooie, groenendo heuvels en naderden toen een
Engels dorp.

Belasting-Hoekje,
INKOMSTENBELASTING 1938/39

Hoe moet ik mijn aangiftebiljet invullen?
De tijd nadert weer, dat de aangiftebiljetten

voor de Inkomstenbelasting moeten worden inge*

vuld.
De vraag komt dan naar voren: hoe moet' ik

dat -doen?
Dat moet geschieden naar het juiste inkomen

volgens de toestand van 1. Mei.
Men heeft zich de vraag te stellen: heb ik op

1 Mei 1938 een bron van inkomen en hoe lang
heeft die bron bestaan.

Indien de op 1 Mei 1938 bestaande bron van in*

komen een vol kalenderjaar (dus van 1 Januari
1937 t.m. 31 December 1937) heeft bestaan, dan
moeten de inkomsten, in dat jaar genoten, wor*
den opgegeven.
Indien de bron geen vol kalenderjaar heeft 'be*

staan, dus pas na 1 Januari 1937 is ontstaan, dan
moet het inkomen worden begroot, daarbij reke*
ning houdende met de grootte van 'dat inkomen
op 1 Mei 1938.

Het is van belang -de verschillende bronnen van
inkomen op de juiste plaats in de daarvoor be*
stemde rubrieken van het aangiftebiljet te plaat*
sen.

Van het bruto*inkomen mogen worden a/ge*
trokken, alle uitgaven welke nodig zijn geweest
tot werving, inning en behoud der opbrengst.
Van ieder huis mag b-v. worden afgetrokken:
Grondbelasting, Straat'belasting, Erfpacht, Ver*
zekeringspremiën van liet onroerend goed enz. en
onderhoud van de onroerende goederen.
Van de bruto*opbrengst uit beroep of arbeid

mogen b.v. worden afgetrokken: Contributie vak*
bond, extra bedrijfskleding.
Van de totaal zuivere inkomens mogen verder

worden afgetrokken: alle verschuldigde periodie*
ke uitkeringen, zoals: Steun aan behoeftige ou*
ders en meerderjarige kinderen; rente van hypo*
thecaire en andere schulden; premie levensverze*
kering en begrafenisfonds, echter niet meer dan
5% van 't zuiver inkomen en ten hoogste ƒ 100;
premie lijfrente en pensioen.
Het inkomen uit beroep of 'bedrijf en onroe*

rende goederen is met juistheid te bepalen, ook
voor neringdoenden, voorzover dezen een goede
boekhouding hebben.
Voor de kleine neringdoenden, die geen boek

houden, is dit moeilijker daar dan het inkomen
moet worden geschat en waar de Inspecteur der
Belastingen dan geen vaste gegevens te zijnen
dienste heeft, kan het niet uitblijven, dat het in*

komen hoger wordt geschat, en de aanslag dan
ook hoger kan zijn dan de uitgaven aan boek*
houder en de som van het juiste zuiver inkomen
te zamen.

Indien gij, neringdoenden, wetende dat de Ka*
mer van Koophandel U de verplichting van boek*
houding oplegt, meent niet voldoende administra*
tief te zijn onderlegd of geen tijd of, na vermoei*
ende dagtaak geen lust hebt U daarmede te be*
moeien, vraag dan hieromtrent, alvorens gij over*
gaat tot het aanstellen van een boekhouder, in*

lichtingen aan het adres van den Verzorger van
het Belastïnghoekje, Kostveriorenstraat .38 of bel
even op telefoon 411. U zult er wel bij varen.

SNAP JE DAT NOU JUFPROU SNIP?
„Hoe is het met uw man, juffrou?"
„O, juffrou, schei uit !

Mijn Adam is niet één dag meer thuis,

Hij gaat iedere dag naar de bloembollen."
„En loopt hij daar naar toe, juffrou?"
„Nee juffrou, hij heeft een fiets gekocht
bij Henk Schulienburg, de goedkope
Amsterdammer, want die fietsen rijden zo
licht ziet U en ze zijn daar niet duur ook.
„Hoeveel kosten ze daar dan, juffrou?"
„Ze hebben daar rijwielen vanaf negentien gulden
juffrou.

En het adres, juffrou, is grote krocht 5

—

7.

U kunt hem ook telefoneren, juffrou. Het num*
mer is 474."

„Nou, ik dank u wel juffrou. Dag juffrou."

OUDERAVOND SCHOOL C.
Op Donderdag 5 Mei e.k. zal in School C een

Ouderavond gehouden worden, welke de tweede
en tevens de laatste van dit schooljaar zal zijn.

Het zal een zeer interessante avond worden,
daar Dr. C. A. van Fraassen zich bereid heeft
verklaard te spreken over het onderwerp „Het
schoolgaande kind en zijn recht op bescherming
tegen ziekte, zeker een onderwerp voor deze tijd

met al zijn bezuinigingen bij het onderwijs, en
één -dat bij den toegewijden schoolarts Dr. van
Fraassen in goede handen is.

JONGE HERVORMDEN.
Op Donderdag 5 Mei a.s. hoopt Ds. A. K.

Straatsma van den Haag zijn uitgestelde lezing

over „Mein Kampf" van Hitler voor ons te ko*
men houden. Aanvang 8 uur in de nieuwe consis*
toriekamer.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

GEMEENTE*BADHUIS.
In de week van 19 tot en met 23 April werden

24 kuip* en 323 douchebaden genomen.

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant'.

N.H» Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.

Vrijwillige Abonné's I

Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
één gulden of één. gulden zestig cent *) per jaar.

Naam:

Woonplaats:

Adres:

1) voor Zandvoort ƒ 1.— per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.
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ZANDVOQRTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.

—

fJuiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgaye (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Ö

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Houd hoofd: en bijzaken uit elkaar en

behandel ze ook als zodanig.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Het eerst nodige.

Geachte heer Dixi,
Nog even een enkel laatste woord in deze ru»

briek, naar aanleiding van het aan mij gerichte
schrijven in de Z.C. van 1.1. Zaterdag en wel in

hoofdzaak, omdat U Uw brief met een paar vra»
gen besluit.
Op deze vragen en op de verdere inhoud zal

ik, zodra ik even gelegenheid heb, in een tot U
persoonlijk gericht schrijven antwoorden. De
onderwerpen acht ik te belangrijk en te ernstig

om in een courant behandeld te worden. Zelfs al

is <le uitgever zo welwillend een flinke plaats»
ruimte ter beschikking te stellen, kan men toch
nooit zijn gedachten volledig genoeg tot uiting
brengen. Daardoor verstaat men soms mis,
wordt dikwijls misverstaan en bereikt geen nuttig
effect-

De weg tot elkander vindt men, mijns inziens, zo»
doende nooit en dat moet toch 't uiteindelijk doel
van elke gedaohtenwisseling zijn.

Hoogachtend, DEMOORATIE.

Antwoord.

Geachte Democratie,
U wilt dus nog in hoofdzaak antwoorden op de

twee door mij aan het slot gestelde vragen. Maar
U wilt dat doen" aan mij persoonlijk. Dat is m.i.

niet juist gezien. Die vragen zijn in het openbaar
gesteld en met reden, ze dienen dus ook in het
openbaar beantwoord te worden. Niet alleen ik

die de -vragen stelde, maar ook de anderen, de
lezers, bij wie die vragen opkwamen, wel moes»
ten opkomen n.a.v. onze polemiek over de door
mij aangesneden kwestie, ook die hebben er recht
op, dat antwoord te kennen. Ik moet er dan ook
ernstig op aandringen, dat U "het antwoord be»
stemt voor de krant.

v En laten we dan trachten het door U gevrees»
de- misverstaan zoveel mogelijk te voorkomen.
"Trouwe'ns een 'sterk argument lijkt me deze vrees
van U niet; want als U mij persoonlijk schrijft,

staat U immers aan dezelfde kans van misver»
staan bloot?
Voorts gaat het er m-i. niet om of wij „de weg

tot elkander" zullen vinden, maar hierom, of
E.d.D. met punt 4 van zijn doelstelling heilige
ernst zal maken of niet.

't Schijnt helaas van niet, tenminste als ik in

de beschrijvingsbrief de motie lees, waarnaar lid

no — en dat is U zeer vermoedelijk —
verwezen wordt, dan zijn dat voor mij weer niets
anders dan woorden. De daad, de noodzakelijke
daad, ontbreekt geheel en al.

Wat heeft Nederland, wat hebben in de eerste
plaats de werklozen aan een uitspraak van E.d.D.,
die zich beperkt tot deze woorden:

„dat het noodzakelijk is, dat met forse midde»
len de werkloosheid worde bestreden en inge»
perkt".
Als E.d.D. niet zelf krachtig mee aanpakt, ja

de leiding neemt bij de actie, die hiervoor nodig
aal zijn, dan is een dergelijke motie m.i. waarde»
loos, en dan is E.d.D. voor de handhaving van de
de democratie niet van zó grote betekenis, als ik
wel graag gezien had.
Daar gaat het om, geachte D., en dat is een

zaak van "algemeen belang, die dus ook heel Zand"
voort aangaat en niet mij alleen.

DIXI.

Aan de vruchten kent men de boom.

Een onzer lezers toonde ons het hierbij afge»
drukte spoorkaartje, hem per post toegezonden
vanuit Haarlem door ? Nee, de afzender

heeft niet de moed gehad zijn

naam erop te zetten, evenmin
als de naam van de vereniging,
die hem reeds tot dit bescha»
vingspeil heeft weten neer te

drukken.
Of sprak dit volgens den af»

zender vanzelf, omdat men de
boom wel kent aan de vruch»
ten? Uit dat oogpunt be»
schouwd was inderdaad elke
nadere aanduiding overbodig,
ook tegenover onze* lezers, die
het onderscheid nog wel ken»
nen tussen geestigheden en
schunnigheden.
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WAARSCHUWING.
In de gemeente worden huis aan huis verspreid

gedrukte stukken van „Superbe", Baarle Hertog,
Hoofdpostkantoor Tilburg, Post Baarle H-, aan
welke gedrukte stukken een bon is bevestigd.
Aangezien reeds eerder tegen deze instelling

werd- gewaarschuwd, ontraadt de Commissaris
van politie het in relatie treden met „Superbe".

TOCH WEL!
Van bevoegde zijde vestigt men er onze aan»

dacht op, dat er toch inderdaad al wel aan de
strandafgangen wordt gewerkt, waarover we ons
verheugen. Alleen zouden we gaarne zien, dat
men het mogelijk wist te maken, dat er wat vlug»

ger opgeschoten kon worden. Want de tijd begint
nu werkelijk te dringen.

INTERPELLATIE MOLENAAR.

Bij de stemming voor de directe bespreking in

de Raad over het onderwerp: Werkverschaffing,
zoals door den heer Molenaar aangevraagd was,
heeft ook de heer Vallo voor behandeling ge»

stemd. Deze naam was in ons raadsverslag niet
vermeld.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

De nieuwe folder.

De nieuwe folder van de Vereniging voor Vreem»
delingenverkeer is gereed gekomen. Laten we het
maar onmiddellijk zeggen: onze stoutste verwach»
tingen zijn ver overtroffen. Deze folder is nu wer»
keiijk eens een goede reclame voor onze bad»
badplaats.
Op de voorzijde trekt een vlotte meisjesfiguur

onze aandacht met op de achtergrond het strand
en onze uitkijktoren. Deze pagina is uitgevoerd
in driekleurendruk en maakt een zeer prettige
indruk.
De folder openvouwende aanschouwen we 6

keurige foto's in de vorm van schelpen, welke ons
een denkbeeld geven van de sportmogelijkheden
en andere vermaken van Zandvoort. Enkele aar»

diqe, vlotte tekeningetjes verhogen de aantrekke»
lijkheid van het geheel.
Verder treffen -we in de folder een mooie foto

aan van de welbekende schelpenkar en van de
electiische trein, waarnaast de woorden „Am=
sterdam—Zandvoort, 20 minuten", een juist denk»
beeld gevende van de snelle verbinding van ons
dorp -met de hoofdstad.
Op de achterzijde van de folder verschaft een

lijst van hotels en pensions, kinderpensions en
café»restaurants den vreemdeling een opgave van
de 'bij de V.V-V. aangesloten bedrijven.
Alle foto's zijn afkomstig van onzen weibeken»

den fotograaf A. Bakels, wiens mooie werk in
deze f,older goed tot zijn recht komt.

Wij' 'hebben eens bij den Directeur van de V.
V.V. geïnformeerd naar de plannen voor de ver»
spreiding van de folder en ander materiaal.
Volgende week gaat de Directeur zelf naar

Duitsland voor een bezoek aan het Rijn» en Ruhr»
gebied met het doel om connecties aan te knopen
met reisbureaux en andere instellingen op het
gebied van vreemdelingenverkeer "en tevens om
folders e.a. rec]ame»materiaal op ruime schaal te

verspreiden. Ook de bureaux in andere streken
van Duitsland zullen van voldoende materiaal
worden voorzien.
Zodra de reisregeling met Duitsland is afgeko*

men, zullen in enkele belangrijke Duitse bladen
enige advertenties -worden geplaatst, waartoe ver»
scheidene hotels en pensions hun medewerking
verlenen.
Men zal het dus met ons eens zijn, dat V.V.V.

ten opzichte van Duitsland doet, wat met haar
beperkte middelen mogelijk is.

Zo is het trouwens ook ten opzichte van onze
andere naburen. Op de Belgische tentoonstelling
zal voor een goede verspreiding van materiaal
gezorgd worden, terwijl ook onze bekende plaat
daar een plaatsje zal worden toebedeeld.
In Engeland zullen enkele particuliere relaties

benut worden om ons materiaal daar te brengen,
waar het gewenst is.

Het spreekt voorts vanzelf, dat over de reis»

bureaux van alle landen, welke daarvoor in aan»
merking komen, voldoende materiaal zal worden
gedistribueerd.
In Holland zal men weldra alle gewenste inlich»

tingen over Zandvoort tot in de kleinste plaatsen
kunnen verkrijgen, aangezien het propaganda»
materiaal een dezer dagen naar alle secretariaten
van de V.V.V.'s en vele andere adressen wordt
verzonden.

HARDDRAVERIJ.

De Commissie voor Vermakelijkheden organi»

seert in samenwerking met de Beverwijkse (Hard»

draverij»vereniging „Prins Bernhard" op Zondag
22 Mei een harddraverij op de korte baan. Om
deze eerste attractie in dit voorseizoen zo_ goed
mogelijk te doen slagen, doet de Commissie een
beroep op de Zandvoortse ingezetenen boven de
18 jaar ('bij voorkeur leden ener vereniging) om
hun hulp te verlenen voor controle»werkzaamhe=
den, afzetten van het terrein enz.

Gaarne ondersteunen wij het verzoek dezer
Commissie. Met veler hulp zal deze harddraverij
zeer zeker slagen. Wie zijn medewerking wil ver»

lenen, kan zich Maandagavond 9 dezer tussen
8 en 9 uur aanmelden aan het Informatiebureau
van de V.V.V., Stationsplein.

OUDERAVOND SCHOOL C.

Donderdagavond hield school C een goed ge»

slaagde ouderavond. Er was een grote belangstel»

ling van de ouders en de besprekingen hadden
een vlot verloop.
'De grote belangstelling kwam zeker ook, om»

dat Dt. Van Fraassen voor deze avond een ver»

handeling hield over de schooljeugd en de be»
scherming tegen besmettingsgevaar. Ook zette hij

zeer uitvoerig uiteen de goede werking van de
schoolartsendienst. 'Hoe door goed waarnemen
veel voorkomen kon worden, wat zich anders in

latere jaren tot ernstige gevallen zou kunnen ont»

wikkelen.
Op de hem eigen wijze wist hij van begin tot

eind zijn hoorders te boeien en vele ouders heb»
ben iets kunnen leren uit zijn woorden.
In de plaats van den heer Laurier, die bedankt

had als lid van de Oudercommissie werd geko»
zen mevr. Daams.
De goede stemming uitte zich wel in het plan

een schoolreisje te maken. Een fondsjc voor aan»

vulling van kosten bracht dadelijk ruim zes gul»

den op.
Ook voor de verkeerstafel bestond grote be»

langstelling. De hr Sothen zal die in de kleur zet»

ten, ouders beloofden spontaan te helpen bij de
aankleding.
Na enkele besprekingen werd deze vergadering

in de beste stemming door den heer Werkhoven
gesloten.

JAARVERGADERING „ZANDVOORT"
Maandagavond hield de voetbalvereniging „Zand»
voort" in Trianon" aan het Stationsplein de jaar»
vergadering. De heer P. Schaap sprak het wel»
komstwoord uit en uitte zijn verheugenis over de
aanwezigheid van den heer Corn. Slegers. Na een
klean ovenzichtje gegeven te hehben over de
prestaties van het eerste en tweede elftal, bracht
spr. tenslotte dank aan den heer Jo Keur als se»
cretaris van de feestcommissie.
Medegedeeld werd, dat de heer J. Weber om

redenen van particuliere aard als bestuurslid heeft
bedankt.
Het voorstel werd gedaan (via de bestuurstafel)

om de elftalcommissie op te heffen h.etgeen een
langdurige discussie uitlokte. De heer C. Beek»
huis deed nog het voorstel om de elftalcommissie
te laten bestaan uit drie bestuursleden en drie
gewone leden. Nadat de heer Slegers het woord
over deze kwestie had gevoerd, werd het be»
stuursvoorstel met 64—8 stemmen verworpen.
De heren W. Koper en E. Jongsma werden tot

bestuursleden herkozen, terwijl in de vacature»
J. Weber werd voorzien door het verkiezen van
den heer Jo Keur.

Bij de verkiezing van een elftalcommissic werd
eerst 'bepaald, dat actieve spelers geen lid van
genoemde commissie kunnen zijn. Na langdurige
stemmingen werden tenslotte gekozen de heren
H. Terol, J. Water, H. Keesman, G. Paap, P.Paap
en E. Keesman. Tenslotte werd nog besloten tot
aanstelling van een trainer.

BEZWAARSCHRIFT.
De raadsleden T. Molenaar en G. W. v. Toom»

bergen hebben in een uitvoerig adres aan Ged.
Staten bezwaar gemaakt tegen het genomen raads
besluit van 25 April betreffende de vaststelling
van het plan tot uitbreiding van de gemeente
Zandvoort en wel tegen het onderdeel: bebou»
wingsvoorschriften Dr. Joh. Metzgerstraat.

Ds. J. KALMA VERTROKKEN.
Zondagmorgen heeft ds. J. Kalma, voorganger

van de Zandvoortse Kring „Godsdienstig Leven",
afd. Zandvoort van de Ned. Prot. Bond, in ge»

bouw Brugstraat zijn afscheidspreek gehouden,
wegens aanvaarding van het beroep naar Hoogc»
beintum Fr.

De dienst was zeer druk bezocht en werd opge»
luisterd met zang van „Credo Canto".
•De voorzitter, de heer A. 'Elffers, nam aan het

einde van de dienst in enkele hartelijke woorden
afscheid van den predikant en zijn echtgenote.

LEDENVERGADERING E.d.D.

De laatste ledenvergadering in dit seizoen, wel»
ke Woensdagavond j.1. in Pension „X" is gehou»
den, vormde een goede afsluiting van onze win»
tercampagne.
De opkomst was bevredigend. Na het afhande»

len der agendapunten hield de heer A. Hofstra
een inleiding. „Een praatje over Democratie en
Dictatuur" was zijn onderwerp. In een makkelijk
te volgen uiteenzetting lichtte hij de oorsprong
dezer regeringsvormen toe, om daarna overtuigend
aan te tonen, dat op ethische en godsdienstige
gronden de democratische alléén waarde voor
den mens kan hebben en de dictatuur verwerpe»
lijk is. De heer Hofstra heeft door zijn boeiend
betoog ons klaar en duidelijk de weg gewezen,
die wij, vooral als Nederlanders, 'te volgen heb»
ben en wij kunnen niet anders dan hem ten zeer»

ste erkentelijk zijn voor de wijze, waarop hij ons
in onze overtuiging gesterkt heeft.
Ofschoon wij reeds eerder wisten, dat de heer

Hofstra een goed spreker is, heeft hij zich op
deze vergadering als een geboren E.d.D.=redenaar
ontpopt en wij hopen van harte, dat hij zich nog
menigmaal op onze bijeenkomsten zal laten ho»
ren.

De avonden van E.d.D. dragen er onnoemelijk
veel toe bij, dat wij democraten, hoe verschillend
van richting ook, elkaar beter leren begrijpen en
waarderen. Moge in het volgend seizoen een
steeds groter aantal leden van deze bijeenkom»
sten profiteren.
Wij herinneren er nog even aan, dat voor de

Nationale Demonstratie in de Apollo»Hal te Am»
sterdam op 10 Mei a.s. tot Zaterdagavond kaar»
ten verkrijgbaar zijn aan het secretariaat Konin»
ginncweg 35. Bij voldoende deelname kan van
een autobus gebruik gemaakt worden.

1 MEI»VIERING.
Op het kinderfeest waren Zo'ndagmiddag ruim

vijfhonderd kinderen in gebouw Monopole aan»
wezig. De Rode Valken voerden op „Sneeuwwit»
teke", de Voortrekkers brachten enige zangnum»
mers ten gehore, terwijl 'drie clowns de kinderen
op uitstekende wijze wisten te vermaken. Er is

dan ook gegierd van het lachen!
Tijdens de nummers werden de kleintjes ge»

tracteerd.
Des avonds waren ongeveer vijfhonderd perso»

nen aanwezig toen de heer A. J. van der Mooden
het openingswoord uitsprak. De toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen" voerde de één»acter „Ar»
tikel 188" met succes op, terwijl de zangvereni»
ging „De Stem des Volks" onder leiding van den
heer J. Post een drietal nummers ten gehore
bracht. De Meirede werd uitgesproken door den
heer D. Forrer, oud gemeenteraadslid van Zand»
voort, daar de heer V. d. Kieft uit Bussum door
ziekte verhinderd was.
Na de pauze werd het Meispel „Wij erfgena»

men" opgevoerd onder leiding van den heer J.

H. L. Hendriks, waaraan drie verenigingen mede»
werking verleenden. Het spel werd uitstekend op»
gevoerd en behaalde een groot succes, doch een
kleine opmerking moet ons van het hart: de zan»
gers moeten voortaan de liederen uit het hoofd
leren! Andersf niets dan lof!

De avond werd besloten met het zingen van de
Internationale.

V.A.R.A.»BOUWCURSUS.
Bij het beëindigen van de bouwcursus werd den

leider, den heer D. van Dijk, namens de cursisten
een universal aangeboden. Voorts aan den heer
A. v.d. Kruk een boekenbon en den heer G.
Groen een kistje sigaren voor hun beider belange»
loze medewerking.

2088
Zie volgende week.

DAT IS

SPORT.
GOLF.

De competitie wedstrijd Kcnnemer—den Haag,
die Zondag te Zandvoort gespeeld werd eindig»
de in een 5—4 overwinning voor Kcnnemer.

Uitslag foursomes:
Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje en W. 'Ham ver»
liezen van M. Wetselaar en W. F. Looman met
1 down.
Jhr. R. v.d. Does en Jhr. W. Snouck Hurgronje
verliezen van Ir. T. F. Hubrecht en Ch. E. Velt»
man met 2 en 1.

Jhr. IH. Trip en R. Fischer winnen van H. Tim»
merken E. Lefebvre met 4 en 2.

Uitslag singles:

Jhr. Mr. A. Snouck Hurgronje wint van M.
Wetselaar met 1 up; W. Hamm verliest van W.
F. Looman 1 down; Jhr. H. Trip verliest van Ir.

T. F. IJubrccht met 2 en 1; Jhr. R. v.d. Does
wint van Ch. Veltman met 3 en 1; Jhr. W.
Snouck Hurgronje wint van H-Timmer met 2 en
1; R. Fisher verliest van E Lefebvre met 2 en 1.

WEDSTRIJDEN BIJ O.S.S.
Maandag 9 en Woensdag 11 Mei a-s. vinden

de onderlinge gymnastiekwedstrijden van boven»
genoemde vereniging plaats in het gymnastiek»
lokaal van school C aan de Parallelweg.
Donderdag 12 Mei a.s. wordt in gebouw „Mulus

ru" de prijsuitreiking gehouden, terwijl de heer
J. A. B. van Pagee een lezing over athletiek en
gymnastiek zal houden en de avond verder op
gezellig© wijze met dryerse spelen en dslnsen.

wordt doorgebracht.
Behalve alle leden en donateurs zijn andere

athletieklicfhebbers(sters) eveneens van harte
welkom

!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. do Joode Stationsstraat 2, Telef. 258

Aan de spelers van het 3e elftal wordt mede»
gedeeld, dat de wedstrijd Zeemeeuwen 3—D.K.T.
is uitgesteld en nader is vastgesteld op Zondag
15 Mei te 12 uur.

Te beginnen met Dinsdag 17 Mei zal verder
iedere Dinsdagavond van 7 tot 9.15 uur getraind
worden onder leiding van den Engelsen trainer

Fred. Pagnam. Uitnodigingen worden deze week
verzonden. A.s. Maandag Bestuurs» en Elftalcom»
missie»vergadering in „Ons Huis en zo nodig in

het vervolg ten huize van den heer H. de Jong,
Oranjestraat 14.

WEDEROM EEN SUCCES.
Onze plaatsgenoten, mej. A. Bleesing en de

heer D. Petrovitch, die verleden jaar het dans»
kampioenschap van Nederland verwierven, ein»

digden Zaterdag als eersten in het kampioenschap
van Amsterdam.

RECLASSERING.
Het plaatselijk comité van de reclasseringsdag

bericht ons, dat de collecte, welke Woensdag
4 Mei werd gehouden een bedrag van ƒ 151,66
opbracht. Het vorig jaar was het f 150,89. Zij,

die niet in de gelegenheid waren hun gift te stor»

ten, kunnen dit alsnog doen door overschrijving

op de postrek. v.d. penningmeester S. Attema,
gironummer 171154.
Met hartelijke dank voor alle hulp en mede»

werking. Het plaatselijk comité,
mevr. v. Zeijl—v. Eeken, secretaresse.

„ONDERLING HULPBETOON"
Alle leden van „O.H." worden beleefd verzocht

a.s. Zaterdag 7 Mei, des n.m. half drie, achter het
Kurhaus aanwezig te willen «ijn, om in een film

te worden opgenomen, in verband met het jubi»

leum van onzen Burgemeester.
Komt allen, het bestuur is daar aanwezig.

Het Bestuur.

SUCCES.
Ons bereikt de mededeling, dat E. H. Weber,

Brederodestraat 110, die kortgeleden op de Te»
kencursus alhier van den heer Rauwerda het di»

ploma behaalde, thans geplaatst is als bouw»
kundig tekenaar bij de N.V. Wcgenwijs te Am»
sterdam. Alzo een heel spoedig succes na de
voorafgegane inspanning!

Jongelui, volgt dit voorbeeld!

FEESTAVOND „ZANDVOORT"
Zaterdagavond hield de voetbalvereniging „Zand»
voort" in gebouw Monopole een zeer druk be*
zochte feestavond. De heer P. Schaap sprak het
openingswoord en heette in het bijzonder welkom
burgemeester H. van Alphen en wethouder Corn.
Slegers.
De avond werd gevuld met een cabaretspro*

gramma. Zeer jammer was het, dat de conferen»
eier enigszins uit de toon viel. De andere nummers
werden vlot afgewerkt en het Haarlemse gezel»

schap behaalde dan ook een flink succes. De
avond werd met een bal besloten.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt tl ons
neutraal blad

Zie formulier op pag. 4.
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Alleen de

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
stelt ieder in staat tegen betaling van een zo laag

mogelijk gestelde -wekelijkse contributie zijn ere»

matie te verzekeren en zijn nabestaanden te ont»
heffen van alle kosten en bemoeiingen, daaraan
verbonden.

Secr. afd. Zandvoort*
Dr. Metzgerstraat 75a

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Nog één ruk en het speelseizoen 1937s'38 is

ten einde. Nog één ruk? Ja, want Phoenix zal als

waardig sluitstuk van haar mooie -winterperiode
op Zondagavond Mei a.s. in gebouw „Monopole"
opvoeren het reeds tien jaar geleden ook te Zand»
voort met groot succes opgevoerde toneelwerk
„De Klimgeit", een fris blijspel van Joh. W. Broes
delet.
Deze uitvoering is bedoeld als speciale propas

gandasavond voor de „Phoenix" en zal een ver*
volg vormen van de grote successen, welke onze
vereniging dit seizoen reeds kon boeken met de
opvoeringen van „De rechte lijn", „De Rozen»
krans", „Het! Wespennest" en „IDe Wrekende
God".
De oudste te Zandvoort zeer bekend zijnde

„Phoenix" zal U op 8 Mei a.s. doen lachen, zal
het publiek de -waarborg meegeven, dat de Ie

Zandvoort wonende dilettanten in staat zijn, dat»
gene te bieden, waaraan op Zandvoort nog steeds
behoefte is.

Introducties des avonds aan de zaal en bij het
bestuur. Zie verder de advertenties in de Zand»
voortse bladen.

JONGENSCLUB.
Donderdag 12 Mei 's avonds te 8 uur houdt

de „Zandvoortse Jongensclub, afd. Nederlands
Jongclingsverbond, in „Ons Huis" een leestavond.
Deze avond zal verzorgd worden door de leden

zelf.

Het ons toegezonden programma ziet er aan»
trekkelijk uit.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor Zandvoort en het daars

onder behorende ambtsgebied werd gedurende de
maand April ingelegd ƒ 15998.51, terugbetaald
ƒ 28387,56.

GEMEENTENADHUIS.
In de week van 25 April tot en met 30 April

werden 31 kuip» en 350 douchebaden genomen.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Bteuets,
Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Moederdag
S »Gee£ haar een Taart'* S

Maar dan ook van E

| Banketbakkerij Bosman 5
"~ want die is weer ruim gesorteerd en reeds

vanaf ƒ 0.50 Zie de Etalage, g
KERKSTRAAT 22 — TELEFOON 126 H

MOEDERDAG
Iedere kleuter kan voor deze prijzen aan de
Moederdag meedoen:
KLEINE BEGONIA'S vanaf 15 et

SIERPOTJES 30 et

PLANTJES, vanaf 15 et

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

iiiiniiiHiniiiiiiiniiimni

Voor R ijwielen
naai* Jan Pool
want dat is het vertrouwdst adres dn Zand»
voort.

RIJWIELEN met remnaaf ƒ 42.50
LICHTE TOERRIJWIELEN .... ƒ 57.50
TRANSPORTRIJWIELEN .... ƒ 55.00

Betaling desgewenst ƒ 1.00 per -week.

Tandems te huur.

Rijwielhandel Haltestraat 58

GEVONDEN VOORWERPEN.
Oorbel, schep, scherm van wiel, portemonnaïe,

damestas, foto»toestel, diverse sleutels, trui, vul»
pen, diverse ceintuurs, naafdop, bril, tas met ge»
Teedschap, diverse handschoenen, kat, hond en
een das. Inlichtingen te bekomen bij het bureau
van politie, Haltestraat.

R.K. STAATSPARTIJ. --

Dinsdagavond hield de R.K. Staatspartij in het
Patronaatsgebouw aan de Grote Krocht een pro»
paganda»vergadering. De heer Joh G. Crabben»
dam, voorzitter, sprak het welkomstwoord en zet»

te hierna uiteen het doel van deze avond. Ver»
volgens sprak de heer Mr. F. Th. Rohling, ge»
meenteraadslid van Bloemendaal, over het onder»
werp „Het Vaderland en de jonge Katholieken".
De avond -werd met zang opgeluisterd.

Aankondiging van een Belangrijke Veiling

Heeft U nog goederen, die u wilt laten veilen,
gelieve dat dan op te geven, opdat we er vroegtij»
dig reclame voor kunnen maken.
Belast zich ook met veilen van compl. inboedels.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telefoon 464

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 29 April tot en met 5 Mei ]938.

Geboren: Johanna Adriana, dochter van L. Hij»
mans en ,T. A. Aufderheijde, Zandvoortsclaan 219;
Richard Karl, zoon van G. Keur en M. K. Banne»
gott, Diaconiehuisstraat S; Maria Alberta, doch»
ter van K. 'Koper en A. Gerritsen, Hogeweg 29rd.

Ondertrouwd: I. 1 1. Kunkeler en S. Molenaar,
Nic. Beetsstraat 24.

Overleden: S. C. Wiersma. oud 7S laren, wo»
nende te Amsteidam.

Gevestigde personen;
E. L. C. Ackx, v. Voorburg, Haarl.straat 12
J. F. Schippers, v. A'dam, Hogeweg 57.

J. H. Róssing, v. A'dam, B. Engclbertsstraat 73-

J. Hazeloop, v. A'dam, Koninginneweg 11.

J. W. Hoolhorst, v. A'dam, Dr. Metzgerstraat 88.

P. J. Bensc, v. A'dam, Koninginneweg 23.

\V. K. Loos, v. Laren N.H., Zandv.laan 209. .

H. Visser, v. Haarlem, Zandv.laan 317a.

J. C. Roukens, v. A'dam, Dr. Metzgerstraat 51.

N. v. Coevorden, v. A'dam, v. Speykstraat 8a.

M. J. v. Haastrechts, v. A'dam, Gr. Krocht 34.

A. W. M. Wamelink, v. A'dam, Haltestraat 32a.
B. Kan, v. A'dam, v. Speykstraat 17.

L. 'Petri, v. Leiden, Kerkplein ö.

G. J. IH. v. Vliet, v. 'sHage, Brederodcstraat 158.

M. Blom, v. Haarlem, Kostverlorenstraat 72rd.

HOOG EN LAAGWATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m

Zaterdag 7 Mei 9.03 9.45 4.20 4.59
Zondag 8 Mei 10.25 11.00 5.40 6.20
Maandag 9 Mei 11.33 6.56 7.29
Dinsdag 10 Mei 12.0S 12.30 8-04 8.28
Woensdag 11 Mei .... 12.48 1.24 8.44 9.21

Donderdag 13 Mei .... 1.44 2.04 9.40 9.58
Vrijdag 13 Mei 2.20 2.40 10.16 10.36
Zaterdag 14 Mei 2.56 3.20 10.52 11-15
Zondag 15 Mei 3.33 3-55 11.27 11.52

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mar»
kiezen of laat deze op»
nieuw overtrekken.

Inlichtingen, Begrotingen
en Stalen 'kosteloos.

Vraagt steeds
,HEBOX LINNEN"
Zandvoortse
Markiezenfabri ek

JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 270

Rubber Sandalen
De bekende RUBBERsSANDALEN van Zand»
voort, oersterk, zeer laag in prijs bij

Eerste klas «•» * <

S333X Bronkhorst
HALTESTRAAT 21 op 't hoekje *Wi

•Cfi^E»'Ws?ïffi!P

Een welkom Geschenk voor

Moederdag zijn

|
Bloemen en Planten
uit

I

Bloemenmagazijn „E R I G A" f
C. 'G. A. CASSEE, HALTESTR. 1 TEL.200 |

Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr* 14

aan
a

IE. KONING

Kuis- Letter-
schilder en
5 G lazenmaker

a

Swaluëstraat 10 B
Pakveldstr. 23 3

B
B
R

Handel in Glas- m
en Verfwaren {

__ Scherp concurrerende prijzen h

3 Behangselpapieren Witkalk |
urfHHHBiaBaBBMHSBSHHUaHMBBBHa

Ook deze week weer grote

reparatie-reclame bij Bata
DAMESZOLEN en HAKKEN . . . . ƒ 1.00

HERENZOLEN en HAKKEN .. .. ƒ 1.20

KINDBRZOLEN en HAKKEN ƒ 0.90

KOUSEN.REPARATIE:
Eerste ladder . . ^

Iedere verdere ladder

PEDICURE.

ƒ0.10
ƒ0.05

Haltestraat 7 Tel. 312 - Zandvoort

Bij onderstaande Artikelen

is beslist ook iets voor U !

KOUSEN, modernste kleuren, prima kwali»
teiten, pure* en matzijde vanaf .... 39 et

CORSETTEN en BUSTEHOUDERS voor
ieder figuur, Bustehouders vanaf . . 19 et

Profiteert van onze extra aanbieding

DAMESsCOSTUUMROKKEN nieuwste
modellen, vanaf 127 et

Verder een ruime sortering in al onze ar»

tikelen. Ziet de etalages.

KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32—34

GROENTE EN FRUIT

oederdag
in elk Huisgezin

een welkom geschenk
en daarbij niet duur, als het gehaald is 'bij DE
zaak in Zandvoort:

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 449

i^§?fc±-«ïis ^W-M cs^ai ïï5iJ

Uw adres voor

Prima Schoenwerk
steeds blijvende modellen,
uitstekende pasvorm.

Grote Krocht 13 - Telefoon 6

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burg- Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

HMEESaBfflEEBBEMBBfflüEaMeaMBMM

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
MOEDERDAG
PRACTISCHE

GESCHENKEN
GROTE KROCHT 5—7 TELEFOON 474

Een geziene gast
is ons vlees op Uw dis

DOORREGEN OSSELAPPEN, vanaf . . 50 et
CARBONADE, vanaf 50 et

Als Reclame deze week bij aankoop v. 50 et vlee»

Een half pond Gekookte Worst voor 15 et

of Pekelvlees per ons .... 16 et

Neemt de proef met onze- overheerlijke

Gelardeerde Kalfslever per ons 24 et

Steensma's
Modelvle eshouwerij
SCHOOLSTRAAT 3 TELEFOON 403

'*!»/$
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Na inspanning ontspanning
met een van onze boeken

2475 ^lresby's, The. Het teken van de dood.

2490 Baldwin, Faith Bedreigd geluk.

2485 Bruyn—Ouwehand. 'Hermelijns huwelijk.

2483 Corsari. Willy. Een expresse stopte.

2488 Dane, F. Moord op het strand.
2484* Droogendijk, J. M. De waard uit de

dubbele witte sleutels.

2486 Fris, J. J. Liefde in zaken.
2489 Mulford, Clarence. Sheriff van Twin Rivcr

2476 Otherdahl, J. De wereld groeit.

2501 Payne, Stephen. De zwarte a/en
2457 Cromn, A. J. De Citadel.

2462 Buck Pearl. Op eigen grond.
2440 Maire, Ie. Groote man in kleine stad.

2413 Mitchell, Margaret. "Vuur over land.

2414 Als een vlam in de storm.
2409 Sillanpaa, F. E. De weg van een man.

Leesbibliotheek WGELRIA"
Gertenbachs Drukkerij
Zandvoortse Courant

ACHTERWEG 1 — TELEF. 135

M I E P VAN EGEREN
Dames kap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

PYGMALION.
Daar wij ons de vorige week wegens plaatsges

brek moesten beperken tot de 'huldiging van
Mevr. Tonny van der Storm, geven wij nu het
verslag weer van den bekenden Haarlemsen to»
neelcriticus J. B. Schuil.

Mevrouw Tonny van der Storm, die jaren lang
een der eerste krachten van „Jacob van Lennep

'

is geweest en later is overgegaan naar de toneel*
vereniging „De Schakel" te Zandvoort, heeft gis*

teren in het gebouw „Monopole" haar 15sjarig
jubileum gevierd als Eliza Doolittle in Shaw's
Pygmalion.
Ér blijkt daar te Zandvoort een zeer grote anis

mo voor liefhebberijstoneel te zijn. De grote zaal
van Monopole was tenminste barstendsvol, zodat
de mensen bijna op elkanders knieën moesten
zitten en wij vernamen, dat dit bij de vele voor»
stellingen aldaar eerder regel dan uitzondering is.

Nu dient dadelijk gezegd, dat mevrouw Van der
Storm die volle zaal op haar jubileumsavond vols
komen verdiend heeft. Zij is de eerste vrouwe*
lijke kracht van „De Schakel" en zelfs in dit
milieu, waar zij zo populair is, zal haar Eliza
zeker een even grote verrassing zijn geweest als

voor mij.

Ik had mevrouw Van der Storm in lang niet
in een grote rol gezien en het trof mij, hoe haar
spel in die jaren is vooruitgegaan. Het is veel
beheerster geworden en heeft vooral in expressis
viteit gewonnen. Ik vermoed, dat niet vele dilets

tanten haar in de rol van Eliza zouden overtref»
fen. Zij gaf dit volksmeisje in haar 3 phases van
ontwikkeling merkwaardig knap en wij "vergaten
bij herhaling, dat hier een liefhebster op het tos

neel stond. In het begin was haar spel nog wel
eens wat nadrukkelijk en kon zij niet steeds dp _

verleiding weerstaan het komische al te sterk aan
te zetten. Maar kortweg voortreffelijk was zij ia

haar scène van de jour en haar beste spel — en
dat is geen gering compliment — wist zij te ges

ven in de vierde acte.

Haar stille smart 'bij de onmenselijke behande*
ling van Higgins speelde zij sober en toch sterk
expressief en in haar uitbarsting van vertwijfeling
was zij sterk dramatisch en onti oerend. Heel
mooi was zij ook aan het slot van dit bedrijf,

waarin zij de intenties van Shaw merkwaardig
zuiver wist te geven. Waarlijk, wij hebben die
acte zelfs van beroepsactrices wel eens minder
gezien. In haar beheersing ook in haar dramas
tisch spel zagen wij vooral, hoe mevrouw Van der
Storm in de laatste jaren gegroeid is.

De jubilaresse werd door haar omgeving zeer
goed gesecondeerd. Griet was gisteren de eerste
maal, -dat ik met De Schakel kennis maakte en

_

het bleek mij, dat deze Zandvoortse vereniging
in alle opzichten de vergelijking met de beste
Haarlemse dilettantensroneelverenigingen kan
doorstaan. Zij beschikt blijkbaar over zeer vele
goede krachten, mannelijke zowel als vrouwelijke
Daar is allereerst de heer W. Hildering, die niet
alleen met een opmerkelijk gemak en grote nas
tuurlijkheid speelt, maar ook „karakter" aan de
toch waarlijk niet gemakkelijke rol van professor
'Higgins vermocht te geven. Ook hij toonde zijn

beste spel in III en IV — het vijfde bedrijf heb
ik niet meer kunnen zien — en maakte van den
zonderlingen onconventionelen geleerde "zonder
hart een levenden en markanten persoon.
De heer Lahaise kon als kolonel Pickering dit

spelpeil niet geheel 'bereiken. Zijn spel was wat
te vlak en hij was ook niet geheel de meer vers
fijnde aristocraat, die hij moest zijn. Maar bes
paald 'n verrassing was de Doolittle van den heer
Dinnewet, een dilettant, dien wij vroeger ook dik»
wijls bij Cremer hebben zien spelen. Deze Dool»
little werd een kostelijke, levende figuur, raak in

zijn drastische volkshumor, zoals de heer Dinnes
wet hem speelde. De heer Max Vredenburg maak»
te van den wat onnozelcn George Eynsford iets

heel aardigs.

Ook de dames machten er zijn. Mevrouw Van
Kampen typeerde zeer zuiver en zonder charge
de stijve Mrs. Pearce, Higgins' huishoudster en
toonde zich in haar „correcte" spraak op geestige
wijze een leerlinge van den professor in de phone*
thiek. De dames Dinnewet, Hildering en Jul. de
Jong wisten cachet te geven aan hun society=rols

len. Vooral de laatste schijnt een actrice met
temperament, die meer kan dan het spelen van
dit eenvoudige rolletje.

De heer K. Visser had het geheel met veel bes
grip geleid. Het tempo liet niets te wensen over
en aan de articulatie was veel zorg besteed, zo»
dat geen woord van de tekst verloren ging. De
accoustiek schijnt daar in Monopole uitstekend
te zijn.

De voorstelling had een uitbundig succes bij

het publiek. Mevrouw Van der Storm mocht 'n

paar open doekjes incasseren; na haar jourssecne
kreeg het applaus zelfs het karakter van een
ovatie.

J. B. SCHUIL.
(Overgenomen uit „Haarl. Dagblad.)

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

N*H* Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.



DANKBETUIGING BEKENDMAKING

Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan
het bestuur en leden, dos
nateurs, van „De Zee*
meeuwen", vrienden en
buren voor de belang'
stelling bij onze 45»jarige
echtvereniging ondervon»
den.

D. Haldevman.
J. v.d. Spek

Zandvoort Mei 1938
v. Ostadestraat 12.

DANKBETUIGING
Het is tot ons leedwezen
niet' mogelijk, allen, die

ons van hun medeleven
deden 'blijken tijdens de
wekte en na het ovcrlij»

den van onzen besten
JVlan, Vader, Behuwd* en
Grootvader
den Heer

Lamberfus Johannes
Rinkel

persoonlijk dank te zeg»

gen. Wij betuigen daar*

om langs dezen, weg on»
zen hartelijken dank
voor de belangstelling,

die wij mochten onder»
vinden.

Uit aller naam:

M. RinkehFeenstra.

Zandvoort, Mei 1938
Groote Krocht 4.

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van
belangstelling betoond
bij de opening van ons
Electro»Technisch Bu»
reau, zeggen wij allen

"hartelijk dank.

R. J. ZWEMMER,
Tel. 351 Kerkstraat' 28

GEVRAAGD

:

JONGENS van
14—17 jaar

voor wïedwerk,

van Zadel, Aerdenhout.

TE KOOP GEVR:
HUIS

•ong. ƒ 6000, eigen grond

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4504

TE KOOP GEVRAAGD
goed onderhouden

Wandelwagentje
Adres: Vaatwerk, Zee»
straat 44.

TENNISCLUB
Dame, 'beginnelinge zou
gaarne lid worden van
tennisclub. Br. met inl-

Dver plaats, tijd en con»
tributie te zenden 'aan

Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4505.

GEVR. voor 4 maanden

Gemeub. vrij Huisje

kl. gezin. Br. met uitcr»

ste prijs bur. Zandv. Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4503.

TE HUUR GEVRAAGD
Grote ongem. Kamer
-met vrije keuken. Br. nv
prijsopg. onder no. 4407,
nur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
Stofzuiger - Vampier
als nieuw, 1 jr garantie.

ƒ 17.50. Blom, Kostver»
lorenstraat 72 rood.

TE HUUR

.

Vrij Bovenhuis
bv. 3 slaapk. 1 zitkamer,
keuken en achterbalkon,
Voor een net gezin ƒ 4
per week.
Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaohs Drukkerij,
ond. no. 4403.

Bij onherroepelijk von»
nis van den Kantonrecht
ter te 'Haarlem d.d. 6 De»
cember 1937 is

Hubertus van Soest

geb. te Alkmaar 26 Deo.
1894, van beroep slager,

wonende te Amsterdam,
Agatha Dekenstraat no.

4, veroordeeld tot bèta»

ling van eene geldboete
van ƒ 40.— subsidiair

20 dagen hechtenis, we»
gens het in voorraad
hebben van bedorven
vlcesch, terwijl tijdens

het plegen van deze
overtreding nog geen 5
jaren zijn verloopen, se»

dert het recht tot straf»

vordering wegens ecne
overtreding van artikel

35 der Vleeschkeurings»
wet 1919 St. 524 is ver»

vallen door vrijwillige

voldoening aan de voor»
waarde, welke door den
bevoegden Ambtenaar
van het Openbaar Mi»
nisterie ter voorkoming
van de strafvervolging is

gesteld.

De Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie
bij de Kantongerecht
ten in het Arrondiss
sement Haarlem,

Broersen, wnd.

Wijk aan Zee

Belangrijke
Veiling

van een algehele

Hotel Inventaris
van de

Verenigde Badhotels
op DINSDAG 10 MEI
en zo nodig de volgende
dag des v.m. 10 uur ten
overstaan van Deurwaar»
der C. 'H. Eerbrink.

Te bezichtigen Zaterdag
7, Zondag 8 en Maandag
9 Mei van 10—5 uur.

Catalogus a 15 et ver»
krijgbaar aan het Bad»
hotel en de veilingdirec»

tie J. Waterman, Paral»
lelweg 29b, Zandvoort.

TE HUUR

:

Keurige
Zit-slaapkamer

aan de Kerkstraat. Liefst

dame. Prijs ƒ 6-50 p.w.
Voor Juni, Juli en Aug.
ƒ 75.—
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerjj
onder no. 4502.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

voor dag en nacht, be»
kend met alle voorko»
mende werkzaamheden.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 4501.

GEVR. door 2 dames v.

ong. 20 Mei tot 20 Juni,

GEM. ETAGE
m. vrije keuken of klein
huisje. Br. m. prijsopg-

no. K.2650, Adv. Kant.
W. Beets, N.Z. Voor»
burgwal 256, A'dam»C.

Drukwerk

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

ZEER VOORDELIG
Een zo goed als nieuw Magneet damesrijwiel, met
originele Torpedonaaf, jasbeschermer, geheel
compleet als nieuw ƒ 16.00

Kleine maat meisjesfiets . . f 12.50 en ƒ 7.50
Nog een paar prima ingeruilde dames en heren»
rijwielen, alle merkfietsen van ƒ 7.50
Moffelen en Nikkelen, vanaf ƒ 7.50

STATIONSPLEIN 29 STATIONSPLEIN 29

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

/HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

HIER IS IE WEER
DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

'hij maakt Uw schoenen, als geen ander
Dames Zolen en Hakken . . . • f 1.

—

Heren Zolen en Hakken . . . . f 1.50

Dames plak rubber Zolen .... f 0.40

Heren plak rubber Zolen .... f 0.60

Speciaal in Archs- en
Welfschoen reparatie

STATIONSSTRAAT 15
bij de Zeestraat (let op het rode bord)

i m jin u [uut ]öqq noodoDon n n uon

DE OPENBARE SCHOOL 1
verenigt de H
kinderen van W

m
en bevordert
daardoor de

ALLE GEZINDTEN I
m

VERDRAAGZAAMHEID

m
m
m
m

Afd. Zandvoort van „VOLKSONDERWIJS" {ëj

no n 3no c i: ] e:\u rj n camm n y [Erat:

U ZOEKT EEN GOEDE AARDAPPEL ?

Wij 1 hebben voorradig h e e r 1 ij k e

Zandvoortse Duinaardappelen
KLEINE KRALEN

KLEINE ROBIJNEN
• GiROTE ROBIJNEN

iVLALTA'S, per kg 23 et

PRIMA RED STAR, 10 kg 70 et

DUS NAAR
De Zandvoortse Aardappelhandel

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 276

IN DE

ZANDVOORTSE COURANT
geadverteerd

:

Succes gegarandeerd!

PASVEER BEZOCHT
GOEDKOPER GEKOCHT

FLINKE BROODTROMMEL 78 et

CLOSETMATJES 25 et

SLAAPKAMERMATTEN 124 et

STERKE DEURMAT 88 et

GROTE DOOS WAS 20 et

GROTE DOOS SCHOENCREME . . . . 8 et

FLINKE MATTENKLOPPER 25 et

GROTE GUMMI AFDRUIPMAT . . . . 98 et

Asfaltpaojer per meter 15 et
per rol f 1.95

%

%

I
Fa. Th. PASVEER S
HALTESTRAAT 37 - TELEFOON 311

VOOR

BABY-KLEDING
NAAR

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes
en Wollen doeken

Prachtluiers, vanaf . . 13 et

Baby»hemdjes en Flanellen 14
Truitjes 22 et

Gummibroekjes . . 16 et

Lakens en Sloopjes . . 49 et

Alle soorten Baby»wol met
gratis Breipatronen."

Men hoort het wijd en zijd

Van der Werff's
Brood is kwaliteit

GasthuispBein I

HOLLAND1H-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 7, Zondag 8 en Maandag 9 Mei » 8 uur
3 Dagen, brengen wij de U.F.A.»fiIm van ongc»
evenaarde schoonheid

VERBANNEN
met in de hoofdrol Zarah Leander. — De nieuwe
fascinerende persoonlijkheid, wier prachtige stem
een wonder is. Een meesterlijke film, die iedereen
boeien zal. Een prachtige, diep menselijke film,
met grote en gave creaties! — Zarah Leander
de nieuwste,, doch grootste filmster ter wereld
ontroert U van het eerste ogenblik af dat haar
beeld op het witte doek verschijnt.
VERBANNEN is een prachtige, spannende, dra*
matische film, zoals wij in geen jaren vertoonden.

Als tweede hoofdfilm:

DE CIRCUSKONING
Een sensationeel filmwerk uit het circusleven.
Een film met 1000 sensaties! Zie het gehele circus
tot de 'grond afbranden. Zie de vlucht van de
tijger Satan, schrik en paniek veroorzakend waar
hij verschijnt. Een 100 pet. Schlagerspragramma!

Toegang boven IS jaar. — Entree: Parket 40,

Parterre 60, Stalles»Balcon 80, Loge 100 et, bel.inb.

Zondagmiddag half drie FAMILI E-M A T I N E E !

met opvoering van het feest van de lach:

Joe Brown als reiziger
Komischer en sensationeler dan ooit te voren-
Wie eens hartelijk lacben wil, vindt bier een film
vol zotternij en durf. Entree 15 en 25 et, alles inb.

MammmmmmmmmÊmÊmmËmam^^nÊÊÊiamamsmim*
DONDERDAG 12 MEI 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

REPRISE van de grote succesfilm der Metro

Tarzan's Vlucht
De meest machtige Tarzan»film ooit vervaardigd.

Als tweede hoofdfilm Hei feest van de lach:

Joe Brown als reiziger
Komischer en sensationeler dan ooit te voren.Wie
eens hartelijk lachen wil, vindt hier een film vol
zotternij en durf.

Toeg. boven 14 jaar. Entree 30 en 55 et, alles inb.

| Toneelvereniging Phoenix 3

Speciale Propaganda-Avond |
tot besluit van het Seizoen 1937—1938

a

S Opvoering op Zondag 8 Mei a«s» g
3 8.15 uur
in, van het

KL
des avonds 8.15 uur in gebouw MONOPOLE,
Stationsplein, van het successtuk:

i 9f
fris blijspel van Joh. W. Broedelet.

Introducties aan de zaal en bij het Bestuur.

HnBIlBHM3BBflBBHBIHHHE!aBBBBH«HUBHHBUUMHI

ZELDZAAM AANBOD

EER MOOIE INBOEDEL
wegens plotseling vertrek te koop, zo goed als

nieuw, w.o. grote salon, huis» en notenhouten
slaapkamer, keukenuitrusting, enz. enz.

Tc bezichtigen:

vJttersumlaan 14t Bennebroek 1
(station Vogelenzang) Ook des Zondags 1

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoo'n 133 - Van Ostadestraat 25

Er is maar één adres
ter plaatse met de
beste sortering

Elastieken Kousen

Buik- en

Breukbanden

Buikgordels
Corsetten enz.

Vakkundige bediening

DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

TELEFOON 1 9 2

Prima Bintjes
ZANDV. AARDAPPELHANDEL Jb. KOPER
Kruisstraat 16 — . Telefoon 276

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Dinsdagavond a.s. zal Dr. van Fraassen in „Ons

Huis" zijn E.H.B.O.scursus geven. Alle leden— en vooral zij, die de a.s. zomer willen posten
op het strand — worden verzocht om 8 uur aan»
wezig te zijn. Men houde deze avond dus vrij!

Waarschijnlijk volgen hierna nog twee of drie
cursusavonden, dus het is gewenst, dat men er
geen een van mist!
Willen de leden er — voor zover nog moge»

lijk — om denken, dat de Brigade hedenmiddag
ook medewerkt aan het défilé bij het Casino.
Komt allen zoveel mogelijk!

Inschrijving „voor de postswaclttdienst kan van»
af heden bij ondergetekende plaats hebben.

A. St.

BEGRAFENIS JACOB KOPER.
Zaterdagmiddag werd teraarde besteld liet stof»

felijk overschot van den op 88»jarigen leeftijd al»

hier overleden oud»redder Jacob Koper. Op de
begraafplaats werd het woord gevoerd door Bur»
gemeester H. van Alphen als voorzitter van de
plaatselijke commissie van de N.Z.H.R.M. en door
Ds. D. Tromp. De heer K. Terol dankte namens
de familie.

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

ej- E- SZARAZ

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
Haltestraat 33, Telef. 26

Deze week als reclame:

Zoete Krakelingen
j Van 50 cent

Arnhemse -meisjes > voor 35 et

Amandelstengels } Per
l4 P ^

ALS EXTRA RECLAME

:

4 ROOM-SOESJES voor . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Bestelt bij ons Uw Moederdag -taarten

S POED! ! TE KOOP
CLUB»CRAPAUDS, per stuk . . ..'ƒ 2.50
1»DEURS SPIEGELKASTEN .. .. ƒ 12.50

en vele andere goederen tegen spotprijs.

DE W ITTE ZW A A N
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 464

OPLICHTING.
Zaterdagmiddag werd door de politie een in»

woner aangehouden, die, na verhoor, bekende
zich schuldig te hebben gemaakt aan het lichten

van muntmeters.
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ZAM DVO
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OJu t* 1C<IJD.L.Cp DA.DC.AJÜ.KAjN 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Uertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 Telefoon 135

Rechtvaardigheid wordt meer besproken dan
betracht.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Geachte Heer Dixi,
Een laatste -woord Iaat altijd nog ruimte voor

een allerlaatste woord, en daarom nog dit. Mijn
mening dat een op deze wijze gevoerde corres»
pondentie aanleiding tot „misverstaan" geeft, is

niet gewijzigd. Uw antwoord heeft integendeel
•die mening nog versterkt. Indien ik dus op deze
plaats op Uw vragen omtrent E.d-D. zou ingaan,
zou ik kans lopen én bij U én bij anderen een
onjuiste voorstelling te doen postvatten.
Ik acht mij zelf niet bevoegd genoeg om een

uiteenzetting te geven van de juiste bedoeling van
Punt 4 van de doelstelling van E.d.D. en van de
wijze waarop zij haar standpnunt ten aanzien van
de werkloosheid denkt te verwezenlijken.
Indien men hiervoor belangstelling heeft, wende

men zich tot het Bestuur zijner Afdeling, of He»
ver nog tot het Hoofdbestuur en men zal dan
stellig alle gewenste inlichtingen ontvangen.
Voor allen die zich op de hoogte willen stellen

van hetgeen er in onze Beweging omgaat is trou»
wens gelegenheid te over. Ons wekelijks Orgaan,
de openbare vergaderingen, (en vooral een Natio»
nale Demonstratie zoals Dinsdag j.1., waar man*
nen als Mr. Schmall, Dr. Banning, Mr. Boon en
Mr. Oud voor ons spreken) leren ons wat E.d-D.
wil en tracht te 'bereiken. De uitspraak van een
willekeurig lid zou slechts verwarrend kunnen
werken. Het streven van E.d.D. vind ik te ernstig
en te sympathiek en ik heb te veel respect voor
hen, die met zoveel energie deze Beweging op
touw gezet hebben en nog steeds bezig zijn haar
verder op te bouwen, dan dat ik mij zou willen
laten verleiden tot een openbare correspondentie,
die ik voor onze Beweging van geen nut acht. Ik
'behoor helaas niet tot degenen, die de capaci»
teiten bezitten om in woord en geschrift datgene
naar voren 'te brengen, wat in deze gewenst zou
zijn.

Hoogachtend,
DEMOCRATIE.

Het zij zo.

DIXI.

BERICHT VAN -DE- REDACTIE.
Wij achten ons gelukkig onze lezers hierbij te

kunnen mededelen, dat de heer Jac. Bonset alhier
zich bereid heeft verklaard voor ons blad geregeld
de verslagen te leveren van alles wat er in Zand*
voort op muziekgebied te 'beleven valt.

De bekwaamheid van dezen in alle opzichten
bevoegden muziekkenner, die zijn sporen als com»
ponist, organist en leraar rijkelijk verdiend heeft,
staat ons borg voor serieuze recensies, welke hun
nut voor het muzieklievend deel van Zandvoorts
ingezetenen zeer zeker wel zullen opleveren.

Wij houden ons dan ook overtuigd, dat het
werk van dezen vasten medewerker aan ons blad
door onze lezers ten zeerste op prijs zal worden
gesteld.

Na de eerste beoordeling van de uitvoering van
„Immanuél" volgt hieronder thans een uitvoerige
beschouwing over het concert van O.'H-'s Mans
nen» en Kinderkoor.

CONCERT O. H.'s MANNENKOOR.
Zaterdag gaf Onderling Hulpbctoons Mannen»

en Kinderkoor onder leiding van den heer Karl
Böhne voor een goed bezette zaal in de Concert»
zaal van „Groot Badhuis" een concert. Medewer»
king verleenden Mej. N. de Boer, zang, en de
heer H. Dees, begeleiding.
De voorzitter, de heer Koper sprak het openings»
woord en heette in het 'bijzonder welkom den
Burgemeester, den Edelachtbaren 'Heer Van Al*
phen. Spreker memoreerde 's Burgemeesters 12V»
jarig am'btsjubileum.waarbij hij de hoop uitsprak,
dat Burgemeester Van Alphen nog vele jaren
aan het hoofd der Gemeente Zandvoort zal blij»

ven en Ere=voorzitter van O.H. Mannenkoor.
Ook werden woorden van dank geuit aan den

Beschermheer, Baron E. von der Heijdt, die het
koor steeds financieel steunde.
Het koor zette het programma in met „Hymne

èi la Nuit" van Rille. De heren kennen dit werk»
je nu wel op hun duimpje; samenzang en klank»
gehalte waren zeer goed en de Franse uitspraak
was behoorlijk. „Bede" van Roeske is geen ge»
makkelijke compositie voor dit koor. In 't mid»
den, waarin de stemmen zich polyphoon bewe»
gen, kwam het toonpeil in gevaar en er viel een
danig zakken waar te nemen. Gelukkig wist de
dirigent een deraillement te voorkomen, zodat
men het nog tot een goed einde bracht. Het leek
mij, dat het koor tegen de moeilijkheden van dit

werk nog niet voldoende is opgewassen.
Vervolgens liet de soliste mej. de Boer zich in

„Recit, en Aria uit Ruialdo" en „Recit. en Aria
uit Xerxes" horen. Als soliste wist zij met haar
mooie stem ons nog niet geheel te boeien; al»

thans in bovengenoemde aria's niet. Alles klonk
wat onbewogen en het in 't openbaar zingen viei

haar merkbaar niet gemakkelijk.
Het kinderkoor is na de vorige uitvoering wel

wat in aantal geslonken, maar het kleine groepje
kweet zich bijzonder goed van zijn taak. „M'n
Moeder bakt een pannekoek",, „Jan Koetsier",
heiden van v. Oort en „Verhuizen" van P. Zwa»
ger sloegen wel in. Gaarne zien we een spoedige
uitbreiding van het Kinderkoor tegemoet, want
hun zingen en aardige voordracht vallen steeds in

de smaak van het publiek.
Hierna kregen we een alleszins verdienstelijke

uitvoering van de „Rhapsodic" (Mannenkoor en
altsolo en pianobegeleiding) van Brahms te ho»
ren. Böhne heeft hierop weer eens hard gewerkt!
Trouwens, dit zijn we van hem gewend, maar hij

moet roeien met de riemen, die hij heeft.

Ook het mannenkoor dient aangevuld te wor»
den; er zijn m.i. nog genoeg goede krachten in

Zandvoort. difi zich als lid kunnen aanmelden.
Gelukkig is de kern van het koor nog stabiel en
ik hoop van harte, dat het koor weer als weleer
in grootte moge toenemen.
Het koor heeft zijn kunnen (want als ze willen

kunnen ze ook) in het schone werk van Brahms
wel getoond. Al heeft het koor in dit stuk geen

bepaald leeuwenaandeel, de begeleidende zang
hierin eist een wijze van zingen, die in alle op»
zichten (vooral een zuiver zingen tegen de piano,
of orkestbegeleiding) aan het cnsemble»zingcn
moet voldoen. Met veel genoegen heeft het andi»
torium naar de beschaafde zang van het koor ge»

luisterd en niet minder naar wat de soliste hierin
deed. Heel goed paste haar stem bij 't koor aan.
De uitvoering van de Rhapsodie werd het succes
van de avond.
De begeleiding van den nog jongen Dees was

vrijwel in goede handen. De rhythmiek liet in

Brahms werk nog wel wat te wensen over;boven»
dien ging er van zijn spel nog te weinig uit.

Zoals gezegd, Dees is nog jong en hij zal met
meer routine in de toekomst zijn weg wel vinden.
Na de pauze zong het mannenkoor „Waak Op"

van Altink, dat heel goed werd vertolkt. Böhne
wist hierin de stemming juist weer te geven. In
„Ons Hollands" van Zweers wilde maar geen fut

komen; 'de Hollandse jongens waren, vooral bij

de bassen, niet geheel paraat.
Mej. de Boer zong vervolgens op verdienste»

lijke wijze een paar kleine liederen van Cath. v.

Rennes en Brahms. Zij gaf een toetje en koos
daarvoor „Gij badt op enen berg alleen" van
Cath. v. Rennes.
Het kinderkoor liet zich nog" eens in een drie»

tal liedjes horen. „Vogelnestje" was even onzui»
ver. Leuk waren „De grote schoonmaak" van
Zwager en „Liedje van den Scharensliep" van
Chris van Beek. „De grote schoonmaak" werd ge»
zien haar actualiteit gebisseerd en de kinderen
verwierven hiermede een dankbaar applaus.
Het mannenkoor besloot het concert met „Sol»

datenkoor" uit de Opera „Faust" van Gounod.
Deze mars werd goed in tempo en pittig gezon»
gen.

Alles hijeengenomen: naast veel goeds viel er
wel wat minder goeds op te merken. Er was bij

de uitvoerenden bijna de gehele avond geen be»
paald enthousiasme; alles bleef wat down, alleen

bij de mars uit Faust kwam er wat feu sacre in.

Men eindigde met een gedeeltelijke herhaling van
de mooie Rhapsodie van Brahms, een daad, die
door het publiek met een spontaan applaus werd
'beloond.
Het mannenkoor hoopt in het najaar weer eens

aan een concours deel te nemen. Komt zangers
van Zandvoort, sluit U bij dit zo goed aange»
schreven koor aan!

JAC. BONSET.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT*.'.

Harddraverij.

De WV organiseert — zoals bekend — op Zon»
dag 22 Mei a.s. een harddraverij. De heer Mr. K-
F. Katz deelde ons Donderdagmiddag in het infor»

matiebureau op het Stationsplein enkele bijzon»

derheden mede, die we hieronder laten volgen.
De datum 22 Mei is opzettelijk gekozen met

het doel mensen in het voorseizoen naar Zand»
voort te trekken, niet alleen dagjesmensen, doch
personen die een prettige indruk van Zandvoort
krijgen en meteen eens gaan rondkijken om kamers
te huren of pension te nemen. In paardensport»
kringen 'bestaat grote belangstelling voor deze
harddraverij op korte baan (325 meter), ook al

omdat deze draverij de eerste is, welke op een
zee»boulevard wordt georganiseerd. Een woord
van dank aan het Gemeentebestuur en in het bij»

zonder aan Burgemeester H. van Alphen is dan
ook zeker op zijn plaats voor de verleende mede»
werking. Technische medewerking wordt ver»
leend door het bestuur van de Harddraverijsver»
eniging „Prins Bernhard" uit Beverwijk, een be»
langeloze medewerking, die zeer door de V.V.V.
op prijs wordt gesteld.

De loting heeft des morgens om 11 uur plaats
in café „Trianon'' op het Stationsplein, terwijl des
avonds om half tien de prijsuitreiking plaats heeft
in Pavillon „Riche" en wel door Burgemeester Van
Alphen. De prijsuitreiking is juist op een laat tijd»

stip gesteld en wel met de bedoeling de bezoekers
ook des avonds nog te Zandvoort te houden.
Berichtgeving tijdens de harddraverij geschiedt

door middel van een radiowagen. De wedstrijd
heeft zoals bekend plaats op de Boul. de Favauge
en vangt des middags om twee uur aan. De start

heeft plaats ongeveer ter hoogte van 't Kurhaus,
de finish ter hoogte van pavillon ,^Riche". Het
publiek heeft uitsluitend toegang aan het begin
en eindpunt van de baan en kan langs vier kassa's

passeren. De Boulevard zal worden afgezet voox
alle verkeer (ook wandelverkeer) vanaf ongeveer
elf des morgens. Tüdcns de draverij mag de weg
niet worden overgestoken, daar anders ongeluk»
ken niet te vermijden zouden zijn. De entréeprij

zen bedragen één gulden aan de huizenkant, 75 et

aan de zeekant (finish) en 30 et aan de zeekant
(start).

Leden van de V.V.V. kunnen — mits uiterlijk

daags te voren afgehaald aan het kantoor — op
het Stationsplein toegangskaarten verkrijgen te»

gen gehalveerde prijs en wel op vertoon van di»

ploma. *

Een speciale regeling zal worden getroffen voor
de bewoners van de Boulevard en afgesloten stra»

ten. Deze kunnen voor zichzelf en voor hun huis»

genoten legitimatickaarten verkrijgen, evenals
voor hun gasten, mits de namen worden opgegc»
ven. Deze kaarten zijn slechts verkrijgbaar tot

uiterlijk daags te voren aan het bureau van de
V.V.V., Stationsplein. Naast „Riche" (huizenkant)
zal 'n gedeelte worden gereserveerd voor genodig»
den, terwijl aan de zeekant een tribune wordt op»
gericht, plaats biedende aan 800 personen. Toe»
gang tot de tribune wordt verkregen tegen bijbe»

taling van 25 ets per persoon; voor verversingen
zal ook op dit gedeelte worden gezorgd, terwijl

de terrassen van de verschillende café's worden
uitgebreid.
De E.H.B.O. slaat onder leiding van Dr. C. A.

van Fraassen met hulp van de leden van de Zand»
voortse Reddingsbrigade. Een veearts is voorts
aanwezig, alsmede een transportauto voor paar»
den, voor hulp bij eventuele ongevallen. Voor ver»

loren voorwerpen kan men zich wenden tot de
radiowagen. Ouden van Dagen worden voorts tot

de draverij uitgenodigd.
Een gedeelte van de opbrengst der programma's

zal worden afgedragen aan de N.Z.H.R.M.
Aan de padvinders zal worden verzocht de be»

zoekers de weg te wijzen naar de harddraverij.ter»
wijl voor de pers een kamer met schrijfmachines
wordt beschikbaar gesteld. Met platen en adver»
tenties wordt op ruime schaal propaganda voor
de draverij gemaakt. De verwachting is dan ook,
dat duizenden personen Zondag 22 Mei Zandvoort
zullen bezoeken.
Aan de burgerij wordt tenslotte verzocht te

vlaggen, echter niet op de Boul. de Favauge, om»
dat de paarden daardoor schichtig zouden kunnen
worden.

BEKENDMAKING.
In verband met de op 22 Mei a.s. te houden

harddraverijen, georganiseerd door de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer alhier, worden de vol»
gende politiemaatregelen bekend gemaakt:

1. De draverijen vangen te 2 uur 's namiddags
aan en worden gehouden op de Boulevard de Fa»
vauge (start nabij de Van Kinsbergenstraat, finish

nabij de Zeestraat).
2. Te elf uur des voormiddags worden de Van

Kinsbergenstraat, de Dr. Smitstraat, de Zeestraat
en de Piet Heinstraat voor alle verkeer uit de
richting Dr. Metzgerstraat en Burgemeester Engel»
bertstraat afgesloten.

Eveneens worden op dat tijdstip de Boulevard
de Favauge tussen de Trompstraat en de Piet
Heinstraat voor alle verkeer afgesloten.

3. Het rijverkeer zal dientengevolge kunnen
plaats vinden over Boulevard Barnaart door
Trompstraat, door Dr. Metzgerstraat, door Bur»
gemeester Engelbertstraat, enz. vice»versa.

4. Te 12 uur des middags behoren de café's,

restaurants, enz. (de terrassen dezer inrichtingen
daaronder begrepen) gelegen aan de Boulevard de
Favauge tussen de Trompstraat en de Piet Hein»
straat door de bezoekers te zijn ontruimd.

5. Het parkeren van alle soorten voertuigen
op het meergenoemde gedeelte van de Boul. de
Favauge is na 10 uur des voormiddags verboden-

6. Na 12 uur des middags zal het gedeelte van
de Boul. de Favauge, waar de draverijen zullen
worden gehouden, slechts bereikt kunnen worden
langs de cassa's, die respectievelijk worden ge»
plaatst op de Boul. de Favauge nabij de Tromp»
straat en op de Boul. de Favauge nabij de Piet
Heinstraat.

Commissaris van Politie.

OPGELET.
'Met ingang van 15 Mei a.s. zullen des Zondags

de winkels weer de gehele dag geopend zijn, tot

10 uur 's avonds.
Dit geldt ook voor werkdagen, doch 'des Zater»

dags tot 11 uur.

VROUWEN VREDESGANG 1938.

O, wanneer zal d'ure komen.
Dat de Vrede heerst op aard,

Dat geen vete tussen volken,
Meer beslist wordt door het zwaard?
Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog!
Vrede, vrede heerse alom!
Alle wapentuig verdwenen!
Wereldvrede, kom, o kom!

Wanneer zullen alle volken,
Samen vormen één geheel.

Waarvan ieder volk of natie,

Zich slechts voelt een onderdeel?
Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog!
Vrede, vrede heerse alom!
Alle wapentuig verdwenen!
Wereldvrede, kom, o kom!

Wanneer zullen allen leren,

Dat de liefde is hoogste macht.
En dat strijd en oorlog altijd,

Slechts ellende heeft gebracht?
Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog!
Vrede, vrede heerse alom!
Alle wapentuig verdwenen!
Wereldvrede, kom, o kom!

„Si vis Pacem, para bellum,"
Is een leugenachtig woord!
Oorlog kan geen vrede maken,
Oorlog die de vree verstoort!
Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog!
Vrede, vrede heerse alom!
Alle wapentuig verdwenen!
Wereldvrede, kom, o kom!

Aan allen, die zich opgaven, wordt verzocht het
verplicht deelnemingsbewijs a ƒ 0.10 af te halen
bij de secr.esse Marnixstraat -

S, tegen welk bewijs
vanaf heden de spoorcoupon tegen verminderde
prijs verkrijgbaar is. Wacht niet allen tot de laat»

ste dag. Vertrek met de trein om 12.57. Nog
enige gratis spoorkaartjes verkrijgbaar aan boven»
staand adres. Heeft U zich ook reeds opgegeven?

Het Comité,
Mevr. TROMP, voorzitster.
Mevr. DEES, secretaresse.

AUTOMATISERING TELEFOONNET
ZANDVOORT.

Zoals U wellicht bekend zal zijn, is als datum
van indiensttreding van de automatische telefoon»
ccntrnlc te Zandvoort vastgesteld 17 Mei a.s.

Het ligt in de bedoeling de plaatselijke en belang»
hebbende pers en een aantal verder nog genodig»
den te ontvangen en in de centrale Zandvoort
rond te leiden ter bezichtiging en voorlichting.

Dit zal plaats vinden op Maandag 16 Mei a.s.

Ontvangst om 10 uur in de nieuwe telcfooncen»
tralc.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.in

Zaterdag 14 Mei ....".. 2.56 3.20 10.52 11.16

Zondag 15 Mei 3.30 3.55 11-25 11.50
Maandag 16 Mei 4.04 4.30 12.00
Dinsdag 17 Mei 4.40 5.05 12.15 12.36
Woensdag 18 Mei .... 5.15 5.40 1.01 1.11

Donderdag 19 Mei 5.50 6.15 1.36 1.4S

Vrijdag 20 Mei 6.30 6.56 2.12 2.25
Zaterdag 21 Mei 7.18 7.49 2.52 3-15

Zondag 22 Mei S.1S 8.42 3.45 4.14

VERFRAAIING TRAMPLEIN.
Het bouwen van een vaste ijstent op het Tram»

plein is gegund aan de N-V. „De Toekomst" (P.

J. Berkhout) voor de som van ƒ 1407.

SPORT.
PRACHTIGE TURNWEDSTRIJDEN BIJ O.S.S.

Mej. C. v. Koningsbruggen en de heer O. A. Brink
winnen.

Maandag on Woensdag j.1. vonden in het gym»
nastieklokaal van school C aan de Parallelweg de
onderlinge»turn» en beker»gymnastiekwedstrijden
van de gymnastiekvereniging O.S.S. plaats.

Als juryleden fungeerden de heren J. J. v.Doorn
E. Zwiebel en J. J. Janssen terwijl de leiding be»
rustte bij den heer J. A. B. v. Pagee.Zowel bij de
dames als bij de heren was schitterend werk te
zien en stond vooral in de eerste graad het werk
op behoorlijk peil, terwijl ook in de tweede graad
veelbelovende krachten naar voren kwamen.
Op de clubavond, welke Donderdag 12 Mei j.1.

in gebouw „Muluru" plaats vond, reikte voorzitter
J. H. B. Brink met enige toepasselijke woorden de
prijzen uit en maakte de volledige uitslag bekend.
Deze luidt bij de dames:

Ie graad: 1. C. v. Koningsbruggen, 40Vü punt,
turnkampioene; 2e prijs: L. Slagtvcld, 39Vji punt;
2e graad: Ie prijs A. Zwemmer, 37 1/» punt; 2e prijs

G. Paap, 36V4 punt; 3e prijs S. v. Koningsbruggen
35 SU punt.

3e graad: Ie pr. mevr. Kcrkman, 31 3
/i punt;

2e prijs: mevr. i. Rijbroek 30Vi punt; 3e prijs

mevr. Koomen en mej. C. v Duivenboden,
27V2 punt.
Bij de heren:

Ie' graad: Ie prijs O. A. Brink 42 1/» punt;
2e prijs R. Voorn 401/» punt.

2e graad: Ie prijs G. Iking 33 'A punt; 2e prijs

J. Smit 3lVs punt.
De heer J. A. B. van Pagee hield hierna een in»

leiding over athlctiek, terwijl enige sportfilms ge»

draaid werden, welke belangeloos waren afgestaan
door het Duitse Verkeersbureau.
De avond werd op gezellige wijze verder afge»

wisseld met verschillende spelen als ping»pong,
voetbal e.d.H

DE KLIMGEIT.
Het is maar goed, dat het slechts toneel was,

want waarachtig je zou er hard over denken de
„geniet Uw vacantie in eigen land"»actie met hart'

en ziel te gaan steunen. De Phoenix»leden zouden
hun plaatsgenoten in ieder geval een grote dienst
kunnen bewijzen "door met dit stuk „de boer op
te gaan". Blijf met je vacantie in Holland, want
doe je dat niet, dan zullen we je in de „KKmgeit"
laten zien.wat je in het buitenland boven 't hoofd
hangt en als men dan weet, dat de „Phoenix" uit

Zandvoort komt, kunnen we ons voor de komen»
de zomer alvast prepareren op de zon» en zeeba»
den. Maar zoals reeds gezegd het was toneel en
als we tenslotte constateren, dat de volle Mo»
nopolezaal zich best geamuseerd heeft, dan is dat
meer, dan we van de Phoenix mochten verwach»
ten.

Het was me anders wel een fijn stel oplichters,

dat zich daar op de planken bewoog. En als ik
eerlijk wil zijn, moet ik bekennen, dat ik heb zit»

ten wachten op het ogenblik, dat ook de hotel»

houdster zich ontpoppen zou als de een of andere
juf uit Plan Zuid, die hier in Luxemburg een ho»
tel exploiteerde. Maar mijn vlieger ging niet op.
Tussen twee haakjes, een prima vertolking van
een zo uiterst lastige rol en dat zij zonder de min»
ste hapering met haar Frans en Duits goochelde
is op z'n minst een compliment waard. Die rol

„zat"! Dit laatste kon nu niet bepaald van alle an»
deren gezegd worden en die hadden zich in hoofdi
zaak nog maar aan het Nederlands te houden.
Een uitzondering dan voor mevr. Bleesing. Dat
was weer eens echt een rol om van te smullen!

Niet veel pocs=pas, geen uiterlijk vertoon! Ik
denk 'bijv. met genoegen aan dat aardige toneeltje
in het eerste bedrijf (dat dreigde dood te lopen)
toen zij met den heer Smaalders, die alleen in de
laatste drie toneeltjes van het derde bedrijf los»

kwam, beslag kwam leggen op het hotel. Zij met
mej. Wicringa staken met hoofd en schouders bo»
ven de anderen uit.

De inhoud van dit stuk van zomertoerisme is

eigenlijk niet veel. Een stel mensen van nul of

gener waarde, die het voor elkaar gebokst hebben
een vacantie buiten de landsgrenzen te kunnen
doorbrengen en die allen van verwaandheid bui»
ten hun schoenen lopen. De enige, die nog een
klein beetje te benijden viel, was de kruidenier
Landwijk, die tenminste nog dit op een echten
graaf vóór had, dat hij nog dat centen op zak had
Daar was ook nog een „moderne bedelaar" (ik

hield m'n hart vast, dat hij z'n baard zou verlie»

zen, trouwens het gehele kapwerk was Ui, lü), een
kappersbediende, die zich hier tot dichter had „op»
gewerkt" enfin, de een was nog hoger en vooral
chiquer dan de ander.
En dat de Phoenix met een stuk als dit toch nog
inderdaad succes mocht boeken is, zoals ik reeds
zei, een prestatie!

C. J. BEL.

DE MEEUW.
Het Mci»nummer van dit orgaan van „De Zee»

meeuwen" geeft een kasoverzicht van den pen»
ningmeester, waarbij wederom gewezen moet wor»
den op de grote contributiesachterstand van enke»
lc leden.
Voorts wordt met vreugde — en terecht —

melding gemaakt van de aanstelling van den En»
gelsman Frecl Pagman tot trainer van de voetbal»
lende leden van 'Zeemeeuwen. De lessen, theorie
en praktijk, zullen gegeven worden op Dinsdag
te beginnen 17 Mei a.s. en wel van 7 tot 9.15 uur.

WANDELKAART V.V.V.
Het propagandasmateriaal van de V.V.V. is weer
uitgebreid, daar deze week de nieuwe wandelkaart
is verschenen in een aantal van 5000 exemplaren.
De kaart ziet er keurig verzorgd uit en geeft een
goede indruk van Zandvoort en omgeving. Aan de
achterzijde is de Hotel» en Pcnsionlijst 1938 afge»

drukt, zodat de kaart twee diensten bewijst.

COMITÉ „FLORA"
De uitdeling van plantjes zal plaats hebben

Donderdag 19 Mei a.s. des namiddags tussen half
vier en vijf uur op het terrein van de Bewaar»
school aan de Herenstraat.
De tentoonstelling zal ook dit jaar weder in

September zijn.
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Voorlopige Agenda
Vrijdag 20 Mei. — Jonge 'Herv. Spr.: Ds. v.d.

Voet, „Waarom Christen geheelonthouder?"

Zaterdag 21 Mei. — Ledenvcrg. .T.C.G.O.B. in

„Ons iHuis".

Zondag 22 Mei. — Grote Harddraverij op de
NoordsBoulevard.

Donderdag 2 Juni.

ganiscerd door N.V
Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.szwemwedstrijden

georganiseerd door O.S.S. in liet Noorderbad.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. — Internationle
Scbcrmwedstrijdcn in het Noorderbad.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

— Blauw \Veek»avond, geor»
N.C.G.O.V. en J.C.G.O.B.

AAN
Leden en Belangstellenden
het verdoek ons even te berichten, wie deel zou
willen nemen aan een eventuele excursie naar het
Crematoiium te Westerveld op de laatste Zon*
dag in Augustus a.s.

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zaadvoort:

Dr. Metzgerstraat 75a

FEESTAVOND ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
De zwemclub „Zandvoort" gaf Zaterdagavond in

gebouw Monopole 'n propagandasfeestavond. Het
openingswoord werd door den heer R. J. -van
Deurzen gesproken, waarna direct een aanvang
werd gemaakt met de opvoering van de' revue
„Waar is Lotje?" De revue slaagde uitstekend en
een woord van lof aan den regisseur, den heer J.

H. L. Hendriks, is zeker op zijn plaats. De heer
van Deurzen bood aan het einde mevr. Hennis
bloemen aan, terwijl aan het eerste polo=zevental
de oorkonde werd uitgereikt voor 't behalen van 't

kampioenschap. De avond werd met een bal be*
sloten.

GIFT ZANDV. REDDINGSBRIGADE.
De Zandv. Reddingsbrigade heeft van het be*

stuur van de Zandv. Cricket* en Hockey Club bes
richt ontvangen, dat men besloten had een kas*
saldo van ƒ 18 aan de brigade over te dragen, om»
dat de Club was opgeheven.

SCHOORSTEENBRANDJE.
Dinsdagmiddag had omstreeks kwart over vies

ren een brandje plaats in perceel Zandvoortselaan
166, bewoond door den lieer Willy Walden, de
bekende mej. Snip van de A-V.R.O. De brand»
weer rukte in allerijl uit, doch behoefde geen
dienst te doen, daar al spoedig bleek, dat de
schoorsteen de schuldige was.

ALWEER EEN JUBILEUM!
En wel van een zaak! Wat op zichzelf al een

dubbele felicitatie waard is in de tegenwoordige
tijd. „De Wolbaai" — want dat is de jubilerende
zaak — heeft zich bovendien niet slechts weten
te handhaven, doch is ondanks de moeilijke tijds»

omstandigheden in Zandvoort in 15 jaar tijds ge»

groeid van een klein zaakje tot een grote zaak
met wel vier etalages.

Iedere Zandvoortse huisvrouw kent dan ook De
Wolbaai op Schoolplein 4 hoek Willemstraat als

de zaak -van wollen en ook zijden stoffen en kle*

ding.
Ter gelegenheid van dit jubileum is er deze

week aan het kopen in De Wolbaai een attractie

verbonden, waarvoor we verwijzen naar de in dit

nummer voorkomende advertentie.

MIEP VAN EGERE N

Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

Vanaf Dinsdag 17 Mei is

P. Kerkman's
Transport Gil Touringbedrijf

aangesloten
onder nummer

2-2-1-4

EEN WAGEN NODIG??
Bel op 260, bij automatisering

2-5-6-0
Voor binnen* en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 5

EEfti WIJS BESLUIT
is sparen, door Uw waar te kopen bij een goed»
koop adres. Steeds vers van de markt.

Probeer onze

3 ponds blik DOPERWTEN 28 et

3 ponds blik SNIJBONEN 26 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 460

Na DINSDAG voor BLOEMEN of
PLANTEN opgebeld

2-0-6-0

1 1923 JUBILEUM AANBIEDING 1938

bij „DE WOLBAAL"
SCHOOLPEIN 4 hoek WILLEMSTRAAT

Deze Week bestaat onze zaak 15 jaar 1 ! Ter gelegenheid van dit Jubileum

laten wij tl profiteren van BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN.
Speciaal ook in ONZE WOLSÖORTEN. Ongebl. katoen, p.knot 15 et, 10 kn. ƒ 1.25

Nu 100 gr. Koordwol, prima kwaliteit 36 et Pracht zijden Damast Tafelkleden ƒ 1.69

100 gram Jaeger wol 43 et Servetten 18 et

De nieuwste soorten Wol, genuanceerd 44 c Gezoomde en geluste Theedoeken 12 et

100 gram prima zwarte Sajet 36 et Graslinnen lakens, prima kwaliteit 98 et
Indanthrcn katoen, alle kleuren . . 19 et Slopen, vanaf 25 et

Onze Z ij den Damesgoederen zijn spotgoedkoop !

!

Prima zijden Hemdjes en Directoires 59 et Dames Nachthemden, prima katoen 69 et
Zijden Onderjurken 96 et n-mo* r>„o™ - -e i io
Prachtzijden Dames Nachthemden ƒ1.69 Dames Pyamas ƒ1.19

Kinderpyama's, vanaf 49 et Heren Pyama's, prima kwaliteit . . ƒ 2.39

Profiteer nog van onze Kousen en Sokken reclame!!
Heren Sokken, prima .. .. .. .. 23 et Kindersokjes, Sportkousen en Damessokjes
Fijn geweven matz. Dameskousen 29—36 et

Bembergzijden Kousen, vanaf 79 et in vele kleuren voorradig.

Let vooral op onze Spotgoedkope Aanbieding in Vitrage !

!

Afgepaste Gordijnen, Kleedjes en Plankdoeken

Bovendien ontvangt iedere koper, die deze week voor 2 gulden besteedt
een KOP EN SCHOTEL CADEAU. Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer hiervan !

!

ZIET DE ETALAGES !I

Loop niet op
afgetrapte hakken
B A T A maakt deze voor
HALVE prijs bij elk paar zolen!
HERENZOLEN ƒ 0.90

DAMES HAKKEN ƒ 0-80

KINDERZOLEN ƒ 0.70
HEREN HAKKEN ƒ 0.40

DAMESHAKKEN ƒ 0.30
KINDERHAKKEN ƒ 0.30

KOUSENsREPARATIE:
Eerste ladder ƒ 0.10
Iedere verdere ladder ƒ 0.05

HALTESTRAAT 7 - TELEF. 2612

JAC. TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

O^r* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

JU PITER
Huishoudelijke-

Speelgoed- en

Strandartikelen

is vanaf Dinsdag 17 Mei te bereiken onder het

Nieuwe telefoonno. 28 38
Haltestraat 6

Tandheelkundig Instituut
Kostvedorenstraat 5 — Telefoon 253

I

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur-
n.m. 2—4 uur.

Bij ons slaagt U toch het best met

Fijne Vieeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onzo bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28- cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I, J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

DINSDAG is ons

Telefoonnummer : 2 8 8 9
Woensdag is

onze verbouwing gereed I

en geven wij die dag aan iederen koper die voor
50 cent besteedt,

1 pond Bananen voor
slechts 10 cent

Jb- ter WOLBEEK
— SWALUESTRAAT 2 —

MAISON STABEL
DAMES- EN HERENKAPPER

is bij automatisering
aangesloten onder

no- 2759

GROTE KROCHT 16!«
W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Henk Schuilenburg
De goedkope Amsterdammer

draagt zijn naam met ere,
dat kan ik u bezweren.
Hij verkoopt zijn artikelen tegen prijzen,
Die U de haren te bergen doen rijzen.
Hoe kan het ook anders
Het is de zaak met de loop,
En daarom alles zo goedkoop.
Hei is te veel om op te noemen,
Ga zelf kijken en U zult alles roemen.
Dus naar 5 en 7 Grote Krocht,
Daar al uw artikelen gekocht.

Telefoon 2974

IE, KONING
Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

6
Huis- Letter-

schilder en
B G lazenmaker

Handel in Glas-

Jj
en Verfwaren

M4F" Scherp concurrerende prijzen

jj
Behangselpapieren Witkaik

t*Bloemenmagazijn „Erica
C. G. A. CASSEE — HALTESTRAAT 1

Bij automatisering
aangesloten onder
nom 2301

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van hel kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'ssGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van HOEK en TUYT te 'ssGravenhage of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel -en stre»

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondsseeretaris, Dokter
TUYT te 's=Gravenhage, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

Bij automatisering
Dinsdag 17 Mei is

RADIO PENAAT
Kostverlorenstr. 7
aangesloten onder No.

2534
Maranatha, Jezus komt
God was in Christus 'de wereld met zich zelf ver»
zoenende hunne zonden hun niet toerekende.Jezus
Christus is een verzoening voor onze zonden. Ja
voor de zonden der gehele wereld. Ook voor U.
God wil dat alle mensen zalig worden. Ook U.
Gelooft in Jezus Christus en gij zult zalig worden.
Hij alleen is de grote Zondenvernieler. De grote
rustsaanbrenger. De grote levensvernieuwer. Wat
zult zonder Christus gij doen als Hij komt?
Gratis lectuur over de Wederkomst des Heren
te verkrijgen bij:

HL Keur " Zuiderstraat 8

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 465
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u tn n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

Dames

!

Voor Uw Kousen,

Corsetten, Bustehou'

ders,Lingerieën,Nou~

veautes, Costuum'
rokken, Jumpers en
Strandkleding.

EEN ADRES

KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32-34

Ziet de Etalages ! !

VOOR GOED BEDDEGOED bij

L. BALLEDUX
Behanger, Beddenmaker, en Stoffeerder
Vraag ons goedkope 3 delige matrasstel

TRAMSTRAAT 9 TELEFOON 296

U gaat toch ook
met Uw tijd mee

!

Past U dan ook bij uw Zomerkleding een paar
van onze

Moderne Schoenen aan
WIT LINNEN SCHOENEN
WIT LEDEREN SCHOENEN
Lage prijs. — Keurig model.

Verder een grote collectie:
DAMES», HEREN* en KINDERSCHOENEN.

Schoenhandel G, DE VRIES
HALTESTRAAT 55

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn. — Tel. 162

Burg. Engelbertsstraat 82 - ZandvoortHM
WERKLOOSHEID DAALT.

De werkloosheid daalt de laatste weken lang»
zaam maar zeker. Bedroeg 'het aantal b.v. op 26
Maart j.1. 417, deze week stonden nog 386 werk»
lozen ingeschreven.



Voor elk model een nieuwe sleutel, klaar terwijl U wacht
Kort's IJzerhandel - Haltestraat 11 - Telefoon 2735

In onze afdeling Confecti e
naar maat slaagt U zeker

Fa- v- HENSEN
C O U P E U R

Grote Krocht 23
Telefoon no. 274

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering

Costuums, Kinderpakjes met kor»
te broek, Sportpakken, Flanellen
pantalons.

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan
-vrienden, kennissen en
de Ver. Zandvoort voor
de vele bewijzen van bes

Jangstelling betoond bij

•ons huwelijk.

J. DE MUINCK.
(H. DE MUINCK—

ZWEMMER.
Zandvoort, Mei 193S

Bilderdijkstraat 9.

DANKBETUIGING
Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan Dr.
Gerke, de Directrice en
het verplegend perso*
neel van Badhuis Zee»
Duin, voor de uitsteken»

de behandeling, welke
ik tijdens mijn ziekte

daar heb mogen ontvan»
gen.

Mevr. G. Keur—
Molenaar.

v. Ostadestraat 22.

GEVRAAGD:
FLINKE JONGEN
voor de zomermaanden.
Leeftijd ong. 16 a 17 jaar
Coöp. Aller Belang, Gr.
Krocht 15. Aanm. Maan»
dag 16 Mei, 7—8 uur.

s
BILLIJK TE KOOP:
goed onderhouden

Slaap' en Zitkamer»
ameublement.

Te zien Zaterdag na 5
uur. Adres te vern. bur.
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij

'TE HUUR GEVR.:
een kleine ongemeubil.

BEN. WONING
of ongem. kamer in om»
geving Bentveld _ voor
permanent verblijf.

Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaöhs Drukkerij.

• onder no. 4601.

Pension te Zandvoort

18—25 Juni voor 8 pers.

w.o. 4 kind. 9—14 j.;

met vrije eet»zitk. Br.
-m. prijsopg. ond. no.4604
bur. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR

:

Perceel Tramstr. 1 voor
Café, klein Pension of

Winkelhuis
-Te bevr. J. Versteege,
Tramstraat 4.

Voor direct te huur gevr.
vrij ongem. of gestoff-

Beneden- of
Bovenhuis)e

~voor klein gezin, ƒ 20.—
per maand.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij

-onder no. 4608.

GEVRAAGD
NET DAGMEISJE

zelfstandig kunn. werken
en koken. Loon 6 gld.

Zondags vrij, „De Wol»
baal'. Schoolplein 4.

GEVRAAGD:
Nette Leerling

in Lingeriezaak.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkery
onder no. 4606.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8.30 tot 5 uur of lan»

ger.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4602.

TE KOOP GEVR:
Vouwwagentje

Adres te bevr. bureau
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij.

GEVRAAGD :

NET MEISJE
van 8.30 tot 3 uur, gezin
v. 2 pers. Aanmelden
Maand. Kostverl.str. 29.

Nette
Kinderjuffrouw-

voor direct GEVR. voor
hele dagen. Br. met op»
gave van leeftijd enz.

Br. tour. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4603.

Gevraagd per 1 Juni voor
zomer en winter: ,

Flink Net Meisje
in klein gezin, eventueel
hulp in de winkel.

Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4605.

HEER ZOEKT
KOSTHUIS

Br. met opg. prijs p.w.
aan den heer Wolfs,
Biest 14, Weert.

RINKEL vraagt voor di»

reet:

Nette Fietsjongen
boven 16 jaar.

BIEDT ZICH AAN:
Net Fries Meisje

voor dag en nacht met
alle voorkomende werk»
zaamheden op de hoogte

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4607.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen.

Mevr. 'Hildering, Kerk»
straat 23.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

'HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

-Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
.gen, belast zich met huumnnen en administratie,

-tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

ej. E. SZARAZ

'H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen o! buiten ver»
richten door een goed vakmanl

-Gevels vanaf ƒ 15 Keukens vanaf ƒ 8—
Ie klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

VOOR EEN PRIMA

Stofzuiger
in diverse merken en prijzen, ook op gemakkelijke
betalingscondities is een vertrouwd adres:

Electro Technisch Bureau

R. Zwemmer - Kerkstr. 28
Ziet de eetalage Telefoon 2509

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 464

Behangselnapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazai*
GROTE KROCHT.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Posi
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Steensma's
Modelvleeshouwerij
is de zaak waar U eer mee inhaalt
DOORREGEN OSSELAPPEN, vanaf .. 50 et

Als Reclame deze week bij aankoop v. 50 et vlees

Een half pond Gekookte Worst voor 15 et

of Pekelvlees per ons .... 16 et

Schoolstraat 3 - Telefoon 2703

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

N*H* Verkoopcentrale
POSTBUS ZANDVOORT.

Voor Witte Schoenen
I S UW A DRES

ALPE SPRENGERS
GROTE KROCHT 13

voorheen Grote Krocht 8 tegenover het Gem.huis.
ZIET DE 'ETALAGES — ZIET DE ETALAGES

DINSDAG 17 MEI 1938

PUBLIEKE VERKOPING
(WEGENS VERTREK), in

VILLA „ZEPPELIN" - Dr. J. Metzgerslraat 39
van Meubilaire en andere goederen, ten
overstaan van de Deurwaarders J. en
D. G. van Wijngaarden.

Kijkdag: Maandag 16 Mei 1938 van 10—4 uur

Beëdigd Makelaar en Taxateur L. CITROEN
STATIONSPLEIN 23 ~ TELEFOON 344

Banketbakkerij Huize Roland g
Kerkstraat 8 Telefoon 72

ONS PIKANT RAGOUT-BROODJE
is van zuiver Kalfsvlees, 2 stuks 25 et

DE NINICHE PUNTEN
•worden steeds groter succes, per stuk 12 et

Bekroond met Goud s

WEG MET HET WINTERGOEDINu is het tijd voor

Zomerkleding |

e W
heeft dit seizoen weer een collectie samengesteld,
waar iedereen van kan profiteren.

DAMES=JAPONNEN, het allernieuwste.

DAMESBLOUSES in een geweldige keuze.
KINDERJURKJES— BLOUSES, —BROEKEN.

Heren Overhemden
Nieuwste dessins, met vaste boord . . . . ƒ1.49

Nieuwste dessins DASSEN — DAMESSHAWLS

Heren Interlock Sportgoed 29 et
HOOFDDOEKEN.

Dames Interl. Directoires en Camisoles v-a. 29 et

Fijne kwaliteit Macco dames Directoires en Camis
soles vanaf 39 et

Grote sortering in VITRAGES, ÖPLANKDOE»
KEN, iHANDWEEFSTOFFEN, KLEDEN, KAN»
TEN KLEEDJES, TAFELLAKENS, LAKENS en

SLOPEN.

BEDRIJFSKLEDING
in de beste oersterke kwaliteiten.

Grijze en Khaki Werkjassen, lang en kort.
Overalls, Fantasie broeken, Manchester broeken,
blauwe Werkbroeken, Jassen enz.

TWILFIT CORSETTEN en BUSTEHOUDERS.
De naam Twilfit waarborgt kwaliteit en pasvorm.

Babypederen in een ongekende sortering

Aardige sportieve KINDERPULLOVERS va. 98 et

WOLLEN BOLDERO'S, vanaf ƒ 1.29

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen

Manufacturenmagazijn De Waag
HA LTESTRAAT 40-40a

Eens klant . blijft klant

Sigaren -Magazijn „BREDERODE"
Tel. 421 - Paradijsweg h. Brederodestr. - Tel. 421

Nieuw Telefoonnummer

DRIE MAAL TWEE ÉÉN (2221)

vanaf 17 Mei a.s.

# Ouders, •
5 stuurt Uw kinderen naar de 5

|
OPENBARE SCHOOL

f^ die haar deuren wijd openzet voor ^

|
ALLE KINDEREN

|£ van het volk II .

—

£
• Afd. Zandvoort van „VOLKSONDERWIJS" •

Levensmiddelenbedrijf

A. VAARWERK
ZEESTRAAT 44

heeft na Dinsdag a.s. Telefoonnummer

no. 2921

socQoaoonnnnauouaonn

m

twmm
U winkelt prettig en goedkoop

BIJ PASVEER
1 Liter ALLUMINIUM FLUITKETEL .

.

45 et

2 Liter ALLUMINIUM FLUITKETEL .

.

59 et

ALLUMINIUM KOFFIEFILTER . . .

.

35 et

ALLUMINIUM STEELPANNETJES .... 35 et

PERCOLATORS 98 et

100 PAPIEREN HANDDOEKEN . . .

.

48 et
3 rol CLOSETPAPIER 10 et

CRÈME KOP EN SCHOTEL 19 et
CRÈME THEESERVIES 225 et
STERKE VOORDEURMAT 88 et
Alle kleuren BROODTROMMELS . . .

.

98 et
Alle kleuren BESCHUITTROMMELS .

.

64 et
Alle Kleuren K*T*S=BUSSEN. 3 stuks .... 64 et

S ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

m

Asfaltpapier per meter 15 et
per rol f 1.95

I Fa. Th. PASVEER
Ü Haltestraat 27 Nieuw telefoonno. 2810 I®

fflffifflfflfflfflfflK'»]®£Ti©]®[i][ü[ÜS@!Jffl®™®

Hier is het moeilijkste
vraagstuk opgelost !

!

PRIMA RED STAR, Zand, 10 ka . . 67V- et

PRIMA KLEIAARDAPPELEN, 10 kg vanaf 70 et

Verder nog voorradig KLEINE ROBIJNEN,
ZANDV. ROBIJNEN, KL. KRALEN, FRIESE
RED STAR, PRIMA ZEEUWSE BONTE en
ZEEUWSE BLAUWEN, KL. BONTE en BEVE»
LANDERS.

Doet dus Uw voordeel en koopt bij de

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476
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GUMMI-

Grote sortering

Het adres voor

Elastieken Kousen

in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden

DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-artikelcn

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Gevraagd voor directe indiensttreding:
EEN LEERLINGsKELLNER, ook genegen loop»
werk te verrichten. Leeftijd 18 jaar of ouder.
Aanmelden bij den secretaris Haltestraat 62.

IS HET WERK VAN DE- „CENTRALE" NOG
WEL NODIG?

Er s-ijn hier en daar goedgezinde landgenoten,
die zich. de vraag stellen, of dit werk nog wel
nodig is. De werkloosheid vermindert en hier en
daar krijgen we uit het land bericht, dat er geen
jeugdwerkloosheid meer bestaat in de plaats hun»
ner inwoning. De conclusie wordt getrokken:

„Hier is het niet meer nodig. En dus collecs
teren wc ditmaal niet".

We wilden wel, dat het overal zo gunstig was.
Dan zouden onze mannen en jongens weer werk
hebben.
Maar het is helaas niet zo.
Dat bleek duidelijk uit de cijfers, die de Dienst

der Werkloosheidsverzekering opnieuw begin Ja»
nuari 1938 openbaar maakte omtrent de jeugd»
werkloosheid. Tweemaal per jaar onderzoekt deze
„Dienst" hoe het staat met de werkloosheid van
de verschillende leeftijdsgroepen.
Wat leerde het laatste onderzoek?
Dat op 1 Januari 1938 de volgende werkloos»

heid nog werd geregistreerd:
Jongens van 14—17 jaar: 15-058
Jongemannen van 18—24 jaar; 57 078
Meisjes van 14—17 jaar: 6.411
Jonge Vrouwen van 18—24 jaar: 6.080

In totaal 84.627
Daarnaast was er dan nog de werkloosheid van

de mannen boven 24 jaar tot een aantal van
349.142. Dit laatste cijfer is nu gelukkig weer ge»
daald, evenals het eerste cijfer. Maar de werkloos»
heidscijfers diaaien toch nog om de vierhonderd»
duizend. En al zouden er honderdduizend werk
gekregen hebben sinds 1 Januari 1938, dan was
er voor de „Centrale" nog werk genoeg aan de

winkel.
Dat zult U toch niet willen tegenspreken?

Daarom vraagt de „Centrale" opnieuw Uw mede»
werking.

Tientallen onzer plaatsgenoten hebben reeds

aan de werkkampen deelgenomen.
Voor meerdere tientallen kunt ge de gelegen»

heid open houden door de collecte 30 Mei—4 Juni

te steunen.
Het Comité van Actie voor
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mar»
kiezen of laat deze op»
nieuw overtrekken.

Inlichtingen, Begrotingen
en Stalen kosteloos.

Vraagt steeds
„HEBOXLINNEN"
Zandvoorfse
Markiezenfabriek

JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 270

JONGE HERVORMDEN.
Op Vrijdag 24 Mei a.s spreekt Dr. v.d. Voet

van Haarlem voor de Jonge Hcrv. Onderwerp:
„Waarom Chnsten»geheelonthouder?" De bijeen»

komst begint om 8 uur en vindt plaats in de nieu»

we consistorie»kamer.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Aan alle leden wordt verzocht a.s. Zondagmor»

gen 10 15 uur op het terrein te zijn van de Zee»
meeuwen om te marsen.
Komt allemaal en doet Uw best, zodat wij in

Rotterdam eens kunnen laten zien, dat er met
Zandvoort terdege rekening is te houden. Komt
daarom allemaal en op tijd, er wordt op allen ge»

rekend.

SCHERMWEDSTRIJDEN.
Op 25 en 26 Juni hebben te Zandvoort in het

Noorderbad wederom de internationale scherm»
wedstrijden plaats. Toezeggingen zijn reeds ont»

vangen uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken en
België.

NED. VER. T. AFSCH. V. ALC. DRANKEN
Deze vereniging hield 6 Mei j.1. een vergadering.

De blauwe week werd besproken en er werd be»

sloten, dat er met de zusterverenigingen een ge»

combineerde vergadering zal worden gehouden
op 2 Juni in de Oude Bewaarschool.Ieder is daar
welkom! Een jeugdvereniging zal zorgen voor mu
ziek. Mmke Egberts, ons trouw lid en harde me»
dewerkster, gaat ons verlaten; wij zullen haar
node missen. Twee nieuwe leden werden welkom
geheten.

INKOMSTENBELASTING 1938»'39.

Wij willen hier even herinneren aan de plicht

tot invulling en opzending van het aangiftebiljet

voor de Inkomstenbelasting 193S='39.

Verzuim kan onaangename financiële gevolgen
hebben. Hebt ge bij de invulling moeilijkheden,

laat U dan door een deskundige helpen. De kos»

ten kunnen in dit geval geen bezwaar zijn.

Geen fooienl

Z. V. T.
18 TELEFOON 18

bij

automatisering

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

TELEF. 2410

SLECHTE EN DURE AARDAPPELEN 11117 dan

GROTTERSKOST!
Profiteert van onze SPECIALE AANBIEDING

1 pond PRIMA RIJST ï te zamen voor
1 pond HAVERMOUTH } „ K ~ _ -. _.
1 pond BLOEM J 2 5 CENT

Ook 3 pond van één der Artikelen voor . . 25 cent

Alleen nog deze week:

2 pak Kakaline Vlokkerzeep van 20 et voor 15 cl I

DIT ZUN DE VIER
.speciaal aanbevolen merken
VAN NELLES GEBROKEN THEE

Alle vier samengesteld uit de beste

en edelste theesoorten. Tracteer

Uzelf en Uw huisgenooten op deze

verrukkelijke theeën, U geniet ....
Aflernoon Tea 37 cl. p, onspaKje 1 Panter 32 et. p. onspatye

Golden Cup Tea 34 cl. p. onspakje I Giraffe 30 et. p. onspakje

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 458, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 14, Zondag 15 en Maandag 16 Mei, aam
vang kwart over acht! WiUy Birgel en Lida Baai
rova in

DE SPION
'n Film met adembcklemmende inhoud en prach»
tig spel. Deze overweldigende, spannende supers
film, in het genre van Goud, F.P. 1 antwoordt
niet. Metropolis, is een evenement op filmgebied
en zal U door haar realistische, technische en sen*
sationele inhoud, een paar ongelooflijk spannende
uren bezorgen.

ALS TWEEDE HOOFDFILM; Dick Foran, de
zingende cowboy, zal uw hart sneller doen klop»
pen in de spannende film:

De laatste Vrijbuiters
Een film, die U van het begin tot het einde in
een adembenemende spanning houdt.

Toegang boven de 18 jaar. Gewone Entreeprijzen

I

Zondagmiddag half drie F AM I L I E-M A T I N E E !

Opvoering van de spannende WildsWestfilm:

Texas-Rangers
Een film met actie, spanning en tempo.
Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 19 MEI, KWART OVER AOHT
POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van een nieuw programma, hetwelk
NOG NIET in Zandvoort is vertoond.

De noodlottige misdaad
Haar armen boden hem een toevluchtsoord. Haar
lippen schonken hem kracht. Haar liefde gaf hem
moed, om de gevolgen van een noodlottige mis*
daad te dragen!

Hij redde het leven van den man, die hem aan het
gerecht wilde uitleveren.

Heldhaftig, spannend, dramatisch, avontuurlijk,
groots spel.

ALS TWEEDE HOOFDFILM:

Het geheimzinnige eiland
Een groot avontuurlijk filmwerk.

'

Toegang boven 14 jaar.

Entree 20 en 55 cent, alles_ inbegrepen.

Grote Pedicure-Reclame
HALTESTRAAT 7

Tel- 312 en bij automati-

sering 2 6 12

VOLLEDIGE BEHANDELING:
1. Een verfrissend desinfecterend voetbad.
2. Het verzorgen van nagels en nagelriemen.
3. Het pijnloos verwijderen van eelt en likdoorns.
4. Het 'behandelen van ingegroeide nagels.

5. Een -weldadige voetmassage.

Alleen deze we e'.k slechts f 0.50. Bespreek tijdig;

MATECON
Maatwerk tegen confectie
Onze prijzen zijn steeds scherp concurrerend!!!!.'!

EEN PRIMA MAATCOSTUUM vanaf ƒ 27.50

ONS RECLAMEsCOSTUUM ƒ 35.00

Dit costuum is v. prima stof.coupe en fournituren

1 Maatcostuum tegen 2 confectiecostuums

Maatcostuum:
Handarbeid
Prima coupe
Prima fournituren
Na 2 jaar nog een pas»
sende coupe.

Confectie:

Massa product

Machïnewerk
Na één regenbui is pas=

vorm verdwenen.

De Kleding Specialist

H. LUYTE Ji».
Pakveldstraat 3 -

Vooir» R ijwielen
naai* Jan Pool
want dat is het vertrouwdst adres in Zand»
voort.

RIJWIELEN met remnaaf ƒ 42.50
LICHTE TOERRIJWIELEN .... ƒ 57.50
TRANSPORTRIJWIELEN .... ƒ 55.00

Betaling desgewenst ƒ 1.00 per week.

Tandems te huur.

j ffljwielhandel Kaltestraat 58
i

Reeds 18 jr Uw leverancier
voor Zuurwaren

LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS, 8 et

6 GROTE PEKELAUGURKEN 10 et

4 GROTE ZOETZURE AUGURKEN .. 10 et

1 LITERBLIK ZOETZURE AUGURKEN 22 et

1 GROTE FLES PICCALILLY 10 et

COCOSMEEL, per pond 15 et

4 Gem. Haring per pot . 11 et
1 Fles Mierik, per flesje 10 et

Dagelijks horen en bezorgen!

M- BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 331

PECH met Uw schoen reparatie?
Probeert het eens bij de

DE BRABANTSE
SCHOENDOKTER

Dames Zolen en Hakken . . . • f 1.

—

Heren Zolen en Hakken . . . . f 1.50

Dames rubber plak Zolen .... f 0.40

Heren rubber plak Zolen .... f 0.60

Speciaalin Archs- en Welfschoenreparatie
Alles handwerk

STATIONSSTRAAT 15
bij de Zeestraat (let op het rode bord)

Voor de nieuwe gasten
^ die het nog niet -weten, vragen wij even de aan- A
a' dacht voor ^

Q!VZE GROTE RECLAME ~^| +
$ l pond Reuzel voor slechts . ... 30 et of X

| 1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et |V En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

X 1 pond Dik Ossenvet a 40 cent ^
f Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. • 5 pond f 2.00 %
5£ Dit vindt U te Zandvoort alleen bij X

f „DE CONCURRENT" f
Y Haltestraat 5 - Telefoon 2994 J^ 's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags. X
a. Zondags van 10—2 uur geopend ^

Voor goed en goedkoop

W6TWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr. 14^

GEMEENTE*BADHUIS.
In de week van 4 tot en met 7 Mei werden 35-

kuip* en 358 douchebaden genomen. v

„HULP AAN SPANJE" ZANDVOORT.
Nadere mededeling getuigenisavond.

Bovengenoemde commissie houdt a.s. Dinsdag
17 Mei 8 uur in Pension „X" Grote Krocht een
getuigenisavond, waar verschillende sprekers zuls-

len optreden, o a. Ds. v.d. Heijde, Dr. Sajet, Zr.
Gruntjes, die in Spanje heeft gearbeid en er eerst*

daags weer heen gaat om daadwerkelijk als ver»

plegende kracht te helpen, een voorbeeld van
moed voorwaar, terwijl ook een der jongeren uit

Zandvoort zal spreken. Met enige andere sprekers
wordt nog gecorrespondeerd. Frans Nienhuis, de-

bekende voordrachtskunstenaar en Varasmede^
werker zal de avond opluisteren met declamatie.
(Hij zal o.a. voordragen „Het Ridderkruis" van
(Henri Barbusse.
De avond, die een getuigenis tegen het fascist-

me betekent, verdient zeker grote belangstelling

en wel om zich te oriënteren voor of tegen fas*

cisme, terwijl U tevens door Uw opkomst reeds

bijdraagt tot ondersteuning van de
_
Spaanse

strijders voor de democratie, een zaak die ook de
Uwe is.

Toegangsprijs heel gering.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 6 tot en 12 Mei 1938.

Geboren: Jozef Johan P. M., zoon van J. G-
Crabbendam en G. M- v. Noort, Tramstraat 3;

Maria Sophia, dochter van C. J. Twisk en E. M.
v. Deursen, Kennemerweg 77; Gerrit Volkerts
zoon van G. V. Driehuizen en J. Koper, C. Huy*
gensstraat 8; Jan George, zoon van M- Halder»
man en H. Telman, van Lennepstraat 23.

Gehuwd: L. v.d. Mije en G. v. Marsbergen,
Oosterparkstraat 5 achter; J. M. Stapersma en
W. de Koeijer, Hogeweg 48; J. de Muinck en H.
J. Zwemmer, Bilderdijkstraat 9; A. Kaag en J. E.
S. Bos, Den Helder, v. Foreestweg 101; H. A.
Heeres en C. Molenaar, Haarlem.

Overleden: C. M. Bos, echtgen. van J. H. A.
Gielen, oud 54 jaren; K. G. Kraaijenoord, oud
25 jaren

Gevestigde personen:
A. I G. v.d. Kooy, v. A'dam, BI. de Fav. 34;

Wed. Natkiel, v. A'dam, Kostverl.str. 65hs;
J.H.D. Schade v. Westrum, v. A'dam, Zandv.1. 379
H. J. J- Kaldewaay, v. A'dam, Zandv.laan 166;

F. Storm, v. Heemstede, Teunisbloemlaan 3;

J. K. H. Bianchi, v. A'dam, Brederodestraat 145;

J. Blom, v. A'dam, Helmersstraat 21.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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ZANDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIEEiE BA.DCOLXRA.NX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar : . . ƒ 1.

—

puiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

De democratie moet verdedigd maar ook
hervormd worden-

MIN. SPAAK.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Het eerst nodige.

DIXI,

IMet belangstelling heb ik gevolgd, welke rol

U de E.d.D. wil laten spelen en de polemiek hier*

uit ontstaan met den heer Boddé.
Het verwondert mij absoluut niet, 'dat de E.d.D

in het geheel niet reageert op Uw suggestie en
daar ook nimmer op zal reageren om de dood"
eenvoudige reden, dat het helemaal niet de doel*

stelling van E.d.D. is, om voor sociale rechtvaars

digheid op te komen.
E.d.D. heeft een duidelijk omschreven doel en

wel om te beletten, dat er een machtsverschui»
ving zal plaats vinden naar uiterst rechts of naar
uiterst links. Zij is dus behoudend en voelt er m.i.

geen sikkepit voor om te strijden voor werkelijke
economische en sociale rechtvaardigheid.

Zij is niet meer dan een .vluchtheuvel", waarop
velen beangstigd door het politieke snelverkeer

een toevlucht zoeken om niet onder de voet of

beter gezegd onder het rad te worden gelopen.

Nu heb ik in mijn leven nog nooit een architecto»

nisch mooie vluchtheuvel gezien, het zijn altijd

lelijke dingen, doch daarom zijn ze op zekere
punten en zekere momenten wel nuttig.

Iets anders is het met de Internationale Ver»
eniging Bellamy welke in het geding werd ge»

bracht; deze komt open en duidelijk voor haar
doel— sociale en economische rechtvaardigheid—
uit en bewandelt hiermede de mooiste maar ook
verreweg de lastigste weg.
Een ware Bellamyaan maakt •zich hieromtrent

geen enkele illusie, hij weet, dat zijn weg lastig

en vooralsnog ondankbaar is, zoals hij ook weet,

dat de tegenstand of de lauwheid juist het meest
komt van die kant, welke de Bellamystaat het
meest behoeft.
De grote „men" denkt nu eenmaal niet gaarne,

laat liever voor zich denken en tengevolge van
hun eigen slapheid hebben zij ook de regering en
de toestand welke zij verdienen.
Wanneer „men" er iedere dag een uurtje aan

zou besteden om na te gaan, wat Bellamy eigen»

lijk -wil en hoe hij dit wil bereiken. ,dan zou men
binnen afzienbare tijd wel eens iets anders zien.

Wij Bellamyanen geloven, dat ééns economische
en daarmede sociale rechtvaardigheid zal worden
verkregen en wij betreuren het, dat door slapheid

en denkluiheid de zaak wordt tegengehouden.
Wij kunnen wat dit betreft slechts herhalen,

wat onze goede ouders vroeger tegen ons zeiden,

wanneer wij ondeugend waren:
Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Ik vrees, dat „men" nog heel wat meer en pijr»

lijker zal moeten „voelen" alvorens de lethargie

zal verdwijnen.
Dit, edele „Dixi", beweer ik met „Dictie".

EEN BELLAMYAAN.

Antwoord.
Uw kijk op E.d.D. is ook na. de gehouden Alg.

Vergadering helaas nog juist. Men is en blijft

daar als de dood voor „practische" politiek en
dus beperkt men zich tot het schone gebaar in

doelstelling (punt 4), resolutie, woord en geschrift,

wat ik tenzeerste betreur.

"Wat de Bellamysbeweging betreft het volgen»

de. Het ook mij symphatieke is, dat de I. V. B.

economische en sociale rechtvaardigheid wil, en
ook erken ik gaarne, dat het Bellamy»ideaal

zoals dat in de beide werken van Edw. Bella»

my is uitgewerkt — daarvan een aantrekkelijk

beeld geeft. Maar het eerste behoeft het tweede
ndg niet in te sluiten, buiten de I.V.B. zijn er

toch immers vele partijen en groepen ook vóór
econ. en soc. rechtvaardigheid. Die leggen zich

echter weer vast op een andere oplossing en ko»
men daardoor evenmin tot een meerderheid als

de I.V.B. 'En zo werken al die partijen, vereni»

gingen en groepen met in wezen hetzelfde doel
elkaar doorlopend tegen, in plaats van met el»

kaar op te trekken, als wanneer ze stellig een
meerderheid zouden hebben tegenover de betrek»

keiijk kleine groep van economische (en daardoor
politieke) machthebbers. Welke kleine groep zelfs

gaarne de nationaal»socialistische 'bewegingen ge»

bruikt om de sterk gegroeide arbeidersbeweging— geconcentreerd in en om de S.D.A.P. en mo»
derne vakbeweging in de verschillende landen —
te versplinteren en liefst te vernietigen. Het ont»

breekt ook de N.S.B, niet voor niets aan geld

voor grootscheepse propaganda.
Maar daarom juist is m.i. dan ook nu toch wel

eindelijk het ogenblik gekomen, dat alle huma»
nistisch en redelijk denkende mensen de handen
ineen moeten slaan voor enkel en alleen dat

ene doel: economische democratie. Een actie met
alleen die eis moet thans resultaat hebben. Niet
alleen de leden der werkelijk democratische par»

tijen en verenigingen zullen er van harte mee in»

stemmen, doch ook velen die om welke reden

dan ook buiten enige partijverband staan, en niet

onwaarschijnlijk ook velen die — hoe onbegrij»

pelijk ook — eerlijk meenden in de N.S.B, het

middel te mogen zien tot verwezenlijking van een

redelijker ingerichte maatschappij.
Komt deze Eenheid der Democraten niet tot

stand, doordat elke partij maar in zijn eigen krin»

getje blijft ronddraaien en slechts leden voor zijn

speciaal systeem tracht te winnen, dan komt er

geen economische democratie en ook niets dat

er op lijkt, want dan blijft de tegenstand sterker.

En dan heeft ook de politieke democratie mis»

schien spoedig zijn tijd gehad, ondanks alle so=

ciaal», vrijzinnig», christen» en andere democraten

en ook ondanks alle Bellamy=enthousiasten, want
dan wordt allicht voor steeds meerderen de NSB
de laatste hoop en toeverlaat.

Het eerst nodige is thans: de gezamenlijke eis

van economische democratie: Daartoe had E.d.D.

thans op z'n Alg. Verg. de eerste stap kunnen
doen. Helaas, het heeft dit welbewust niet ge»

wild. Maar de Bcllamy»Ve£eniging kan en zal dit

evenmin doen, want die is al even hang voor

practische politiek.

En dus zullen we no'g wel een tijdje op de oude
manier blijven doorsukkelen.

Dit is de mening van
. . DIXI.

Vrouwenvredesgang.

Een kleine 'bemoediging deze stille demonstra»
tie van duizenden vrouwen in onze sombere we»
reld. Door de stromende regen lieten ze zich niet
weerhouden om op 18 Mei in Den Haag te ge»
tuigen van haar vredeswil.
Of het helpen zal in deze van geweld bezeten

wereld, waarin de meest vredelievende landen
zich verplicht voelen offer na offer te brengen
aan het dreigende oorlogsmonster, waarin het
woord pacifisme als een hoon en het woord anti»
militarisme welhaast als landsverraad wordt ge»
voeld?
Ach neen, helpen zal het niet in die zin, dat

de oorlogsdreiging er ook maar een ietsje door
zal verminderen. Het oorlogsmonster is niet ont»
vankehjk voor de wanhoopskreten van Moeders
en Vrouwen. Het oorlogsmonster stoort zich let»

terlijk aan niets, als het zijn tijd gekomen acht.
Maar een kleine bemoediging was deze jaar»

lijkse vrouwenvredesgang toch ook ditmaal weer.
Een 'bemoediging in de eerste plaats voor de deel»
neemsters zelf en voor haar verwanten, alsook
voor de velen die ook nu weer langs de weg ge»
schaard stonden en de van vredeswil vervulde
stoet gadesloegen in zijn zwijgend maar niettemin
veelzeggend protest tegen onze onbeschaafde we»
reld.

Een bemoediging tenslotte ook voor al d'ege»

nen, die overtuigd zijn, dat er maar één afdoend
middel is om oorlog te voorkomen, t.w. de vaste
wil van ieder mens afzonderlijk om aan geen
enkele oorlog te willen deelnemen.
Want ook die duizenden vrouwen, die telken»

jare weer hun vredeswil uitdragen in den lande,
zullen eindelijk tot het inzicht moeten komen,
dat de oorlog zal blijven bestaan, zolang er men»
sen bereid worden gevonden oorlog te voeren. Zij

zullen leren inzien, dat de leuze niet moet zijn

„Wij wensen geen oorlog meer", doch „Wij wiU
len geen oorlog meer". Pas dan zullen zij, en niet
alleen op 18 Mei maar al den dag, een grote
kracht ten goede zijn, want dan zal ook in steeds
meer mannen de heilige wil ontwaken van:

ik doe aan oorlog niet mee.
AM.

' -H-A-LLO,- JUFFROUW!- -, --- - -

Zo is dan de automatisering van de telefoon in

Zandvoort thans een feit. 'Een vooruitgang, waar»
over we ons ten zeerste verheugen.
Maar, als steeds, dwingt ook hier het aanvaar»

den van het nieuwe tot afscheid van het ver»
trouwde oude en wat erger is tot overbodigheid
van werkkrachten. Wij gedenken hier dan ook
met een zekere weemoed, maar ook met grote
dankbaarheid onze telefonisten, die dag in dag
uit ten postkantore de aangevraagde verbindingen
tot stand brachten. Zij vormden de onmisbare
schakel bij elk telefoongesprek en zij deden het
vlug, vriendelijk en correct. Thans zijn zij uitge»
schakeld en dat betekent het gemis van een
stukje poë/ie in het telefoongesprek.

Hallo, juffrouw! ongenoemden en ongezienen,
wij brengen U hier — zeker namens alle Zand»
voortse telefoonabonnees — een hartelijke af»

scheidsgroet! En al vergeten wij den trouwen
nachtelefonist niet, gij dames had toch steeds
weer het leeuwenaandeel.
De oude telefoon is weg, leve de nieuwe auto»

matische telefoon, een wonder van techniek!

25»JARIG HUWELIJKSFEEST.
Woensdag vierde het echtpaar Petrovitch aan

de Strandweg zijn 25*jarig huwelijksfeest. Deze
dag is voor het echtpaar onvergetelijk geworden,
daar vooral uit Servië tientallen gelukstelegram»
men, cadeaux en bloemstukken ontvangen wer»
den. Op de receptie des middags sprak o.a. de
heer Merens, consul»generaal van Joego»Slavië het
echtpaar op sympathieke wijze toe en wees nog
op de verdiensten van den heerPetrovitch tij»

dens de Turkse oorlog van 1912—1914 en de we»
reldoorlog.
Het personeel heeft met de vele vrienden van

het echtpaar een bedrag bijeengebracht, waar»
mede de .zaak zeer gebaat was. Een 3»tal electr.

kronen, welke door de fa. van Keulen waren ge»
leverd, sierde de bodega, terwijl ook verder aan
de zaak een smaakvol aanzien was gegeven.

TELEFOON ZANDVOORT.
Nieuwe aansluitingen:

2772 Café Trianon, Stationsplein.
2113 Cohen, Alfred (fa. de Bonneterie, A'dam,

's Gravenhage) Boul. Barnaart 22.

2809 Croese, R., Wilhelminaweg 31.

2724 Damen—Stam, Mevr. G., Pension, Hogew.1
2835 Gerzon—Marx, Mevr. Wed. S., Boul. Bar»

naart 7.

2693 Gruitrooij, F. L., Sigarenmagazijn 't Raad»
huis, Haltestraat 9.

2168 Hotel Café Restaurant Lido (L. S. Krabs»
huis) Boul. de Fav. 18—19.

2734 'Hoorens v. Heijningen, C. E., Oranjeflat,
Brugemcester Engelbertsstraat <53.

2324 Kniffler, C, Oranjeflat 71.

2426 Levi, B., Wilhelminaweg 14.

2667 Luit, P. v., Pension, Hogeweg 42.

2518 Pension Nationaal, Mevr. G. Salet, Boul.
de Favauge 22.

2423 Pension Renee, eigenaar R. Tiessen, Dr.
Metzgerstraat 64.

2708 Roe, J„ Koninginneweg 46.

2813 Roukens, Jr., Joh.C, Dr. Joh. Metzgerstr.51
2861 Walden, Willy, artist, Zandvoortselaan 166
255S Zeelust villa, Boul. Paulus Loot 2a.

ÏP'yzjgingen:
2104 Brom, Q., Boulevard de Fav. huisnr. 4 moet

zijn 23.

2490 Druijf, J., Boul. Barnaart 4 is verhuisd naar
Dr. Metzgerstraat 95.

2415 Gruitrooy, F. L. bijvoegen: filiaal van 't

Raadhuis.
2752 Heüjdt's Bank, Vuurtorcnpalrk moet zijn

Vuurtorenpad 1.

2286 Klage, te lezen: Klaje.
2023 Pension Keus te lezen: Pension Keur.
2276 Schiferli Diek te lezen: Schiferli Dick.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

De Harddraverij.
Nogmaals wijzen wij er de leden van de V.V.V.

op, dat zij op vertoon van diploma tegen gehal»
veerde prijs toegang kunnen verkrijgen tot de
draverij op de plaatsen van f 1— en ƒ 0.75, mits
de toegangsbewijzen uiterlijk daags te voren wor»
den afgehaald aan het Informatiebureau op het
Stationsplein.
Naar wij vernemen zijn thans reeds 25 paarden

ingeschreven, waaronder de zeer prominente dra»
vers: Hannover Brother, Baronesse K., Quita,
Zonnestraal, Blue Band, Fanfare, Fatima,' IJ. Ker»
nel, Aurave, Welkom, Todding Tod, Queen
Ethel en Anna Bradford Quy. Wij menen niet
te veel te zeggen, als wij de verwachting uitspre»
ken, dat aanstaande Zondag een belangrijke dag
zal blijken voor de draafsport in Nederland.

De nieuwe dienstregeling der Spoorwegen.
Dei nieuwe dienstregeling heeft Voor Zand'

voort enkele belangrijke verslechteringen ge»
bracht, waarvan wij er hier enige willen vermei»
den:

1. Vroeger vertrok de laatste trein uit Amster»
dam om 23.20, thans om 23.08. Het gevolg hiervan
is ook, dat men uit andere plaatsen aanmerkelijk
vroeger moet vertrekken, om Zandvoort nog
's avonds te kunnen bereiken.

2. Bij de vorige dienstregeling konden de fo»

rensen om 7.12 uur uit Zandvoort vertrekken en
dan nog om 8 uur hun kantoor in Amsterdam be»
reiken. Voortaan zullen zij reeds om 6.57 uur ons
dorp moeten verlaten.

3. De jongelui, die de Rijks»H-B.S. in Velsen
bezoeken komen Woensdags en Zaterdags in

Haarlem aan om 12.21 uur, juist op het moment,
dat de trein naar Zandvoort vertrekt, zodat zij

genoodzaakt zijn een vol uur te wachten, voor zij

ae reis naar Zandvoort kunnen voortzetten.
4. Zoals bekend kan men vanaf 6 uur des

avonds op goedkope /avondretours reizen. Bij de
oude regeling kon men hiervan gebruik maken
voor de trein, welke om 6.12 uur uit Zandvoort
vertrok. Thans kan men pas om 18.27 uur met
een avondretour Zandvoort verlaten, terwijl dit

van de winter zelfs eerst om 18.57 uur het geval
va\ zijn.

V.V.V. zit niet stil.

Het spreekt van/elf, dat deze nadelige ver»

anderingen de volle aandacht van onze V.V.V.
hebben. De Directeur is van de week reeds naar
Utrecht geweest om een en ander met de bevoeg»
de autoriteiten te bespreken.
Ten aanzien van de avondretours is het ver»

zoek gedaan om de trein, die om 17.57 uur uit

Zandvoort vertrekt, ook reeds voor deze goed»
kope kaartjes open te stellen. Tevens is verzocht
de tienrittenboekjes, welke thans als proef voor
het zomerseizoen — alleen voor de derde klas»

se — beschikbaar worden gesteld voor het baan»
vak Amsterdam—Zandvoort, in te voeren voor
het traject Haarlem—Zandvoort met uitbreiding
der geldigheid voor het gehele jaar en alle klas»

sen.
Het verheugt ons uitermate, dat ook nu weer

blijkt, hoe V.V.V. op de bres staat voor de 'be»

langen van onze badplaats.

ONGELDIG.
Maandag zijn ter plaatse door een Haarlemse

kruier van de Spoorwegen nieuwe Dienstregelin»
gen (kleur groen) verkocht.
Daar deze kruier geen vergunning van de Di»

rectie uit Utrecht had, heeft de politie hem aan»
gehouden, waardoor de verkoop gelukkig is stop»
gezet, daar deze nieuwe dienstregeling krioelde
van fouten in de treinenloop, wat zeer onaange»
name gevolgen kan hebben.
Men kope alleen de goedgekeurde Oranje

dienstregeling van de Zandvoortse kruier Paap,
die vergunning heeft van de Directie uit Utrecht.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 13 tot en met 19 Mei 1938.

Geboren: Hary Wilhelmus Ferdinand, zoon
van H. G. Zegwaard en C. A. Entrop, Vondel»
straat 8; Alida 'Eliza, dochter van A. J. H. Spol»
ders en M'. Schuiten, Kostverlorenstraat 1; Hen»
ricus Ludovicus, zoon van H. J. P. Joacim en A.
Jordaan, Burg. Engelbertsstraat 103.
Ondertrouwd: J. Molenaar en W. Kuiper, Prin»

senhofstraat 6.

Gehuwd: P. van Oostendorp en G. E. Dank»
'baar, Amsterdam, Waalstraat 171 1

; J. 'H. Kunke»
Ier en S. Molenaar, Nic. Beetstraat 24.

Overleden: Chr. B. H. Geisler, oud 66 jaren.

Gevestigde personen:
D. Ohm, van A'dam, Helmersstraat 25.

H. Smink, van A'dam, Kostverlorenstraat 62-

W.A.J.v.d. Meulen, van Velsen, Brederodestr. 176.

VROUWEN VREDESGANG 1938.

Ondanks het slechte weer, hebben ruim 15000
vrouwen uit alle delen van het land deelgenomen
aan de vijfde Vrouwen Vredesgang te 's Graven»
hage.
Een gang die zich kenmerkte door diepe stilte;

een zwijgende manifestatie tegen de oorlog, wel»
ke niet naliet bij vele aan de kant geschaarde
mensen een diepe indruk achter te laten.

Het is niet onze bedoeling een geheel verslag
over het verloop te geven, doch wij willen niet
nalaten te wijzen op het geringe aantal vrouwen
dat uit onze gemeente tegenwoordig was, en
wij spreken de wens uit, dat het volgend jaar
meerderen zullen medegaan.
Langs deze weg willen wij allen dank zeggen,

die door hun bijdrage hebben getoond met het
doel mede te leven, alsook de plaatselijke pers
voor de welwillende opname onzer berichten.

Het Comité:

SPORT.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Uitslagen van Zondag IJ.:

H.V.B.»beker: Bloemendaal 1—Zeem. 1, 2—2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

T.H.B. 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur, H.V-B.»beker.
Voor de resterende wedstrijden om de H.V.B.»

beker is het hiernavolgende programma vastge»
steld:

Zondag 22 Mei a.s.:

No. 10 Ripperda—Hillinnen, 2 uur.
No. 11 T.H.B.—Zeemeeuwen, 2 uur.

Donderdag 26 Mei (Hemelvaartsdag)
No. 13 Zandvoort—Winnaar 10.

No. 14 Kinheim—Winnaar 11.

Zondag 29 Mei:
No. 15 Finale Winnaar 14—Winnaar 13.

De aanvangsuren voor de wedstrijden No. 13,
14 en 15 zullen in overleg met de deelnemende
verenigingen nader worden vastgesteld.
Aanstaande Dinsdagavond 24 Mei 7—9.15 uur

trainen op het terrein onder leiding van Fred.
Pagnam.

O. S. S.

Het bestuur der gymnastiekvereniging „Oefening
Staalt Spieren" deelt ons mede, dat de athletiek»
en openluchtspellessen voor dames, heren, jon»
gens en meisjes 15 Mei reeds zijn 'begonnen op
het terrein aan de Zandvoortseaan.
Op Maandag» en Woensdagavond oefenen resp.

de meisjes en jongens, terwijl Dinsdagavond de
dames en heren (dit doen.
Athletiekliefhebbers(sters) komt eens een kijk»

je nemen!!

•MEDEDELING Z.C.Z.
Bij ongunstig weer is er a.s. Dinsdag voor de

laatste maal zwemmen 'bij Stoop. Het gewone uur.
De leden, die belast zijn met het verspreiden

der clubbladen wordt verzocht Zaterdag 21 Mei
te 8.30 uur zich te vervoegen bij mevr. S. Hennis,
v. Speykstraat 15a voor een bespreking.

SPOORWEGEN _ TIEiNRITTENBOEKJES
'Gedurende het tijdvak van 1 Juni tot en met

4 September worden aan de Stations Amsterdam
C.S., M-P. en Zandvoort»Bad verkrijgbaar gesteld
tienrittenboekjes 3e klasse.
Van dc/e tienrittenboekjes kan gebruik ge»

maakt worden gedurende de maanden Juni tot
en met September. Voor elke na. dit tijdvak nog
ongebruikte, in 't boekje aanwezige coupon krijgt
men de tariefpnjs terugbetaald.
Door de invoering van deze couponboekjes is

het nu mogelijk geworden om voor halve retour»
tjes een enkele reis te maken naar Amsterdam of
omgekeerd.

PERSONALIA.
De heer J. C. Met, tot voor kort bediende bij

de Coöperatie „Aller Belang" u.a., Gr. Krocht 15,

heeft te Rotterdam een cursus gevolgd voor de
opleiding tot cKef. De heer Met sloeg zich met
élan door het examen heen en eindigde als num»
mer 2. Direct hierop werd hij door de Helderse
Coöperatie tot chef benoemd in het filiaal te
Oude Schild op Texel. Onze gelukwensen!

BIJ DE AUTOMATISERING.
Maandagmorgen waren de pers en verschillen»

de andere personen, o.a. de heer J. A. Kruijt,
directeur van de V.V.V. en de heer E. H. Brok»
meier Jr., voorzitter van de Zandv. Handelsver»
eniging, uitgenodigd om de telefooncentrale aan
de Herenstraat in ogenschouw te nemen. De ge»
nodigden werden ontvangen door den heer H. J.

Uges, adjunctshoofd van het telefoondistrïct
Haarlem, waarna de heer Ir. Blankert een toelich»
ting gaf van de werking van een automatische te»

lefooncentrale. In het district Haarlem was Zand»
voort op een na het laatste, dat geautomatiseerd
werd, daar alleen nog Spaarndam op de automati»
sering wacht. Vanuit Zandvoort kunnen ongeveer
veertig netten worden bereikt, o.a. Haarlem, Am»
sterdam en Hilversum. Momenteel telt het net
Zandvoort 550 abonnees, doch het kan worden
uitgebreid tot 1000. Het merendeel van de aan»
sluitingen is ondergronds aangebracht, slechts 15
aansluitingen bovengronds. Bij eventuele stoiing
bestaat de mogelijkheid, dat in de centrale voor
ongeveer twee dagen electricïteit kan worden op»
gewekt. Het kengetal voor Zandvoort is K 507.
De aanwezigen maakten hierna een rondgang

en werden o-a. getracteerd op P.T.T.»koekjes.

OPLIOHTER GEPAKT.
Bij de Zandvoortse politie kwamen de laatste

tijd vele klachten in betreffende diefstallen van
gouden en zilveren voorwerpen, sieraden, zomede
diefstallen van geld uit electriciteitsmeters en
spaarbusjes. In verband hiermede is de Zand»
voortse recherche overgegaan tot de arrestatie
van den 21»jarigen schilder S.K. te Amsterdam,
die in zijn woonplaats werd aangehouden en over»
gebracht werd naar Zandvoort om ter beschik»
king gesteld te worden van den Commissaris van
Politie.

Voor honderden guldens aan gouden en zilve»
ren voorwerpen kon bij een 'bekenden Amster»
damsen opkoper aan de Zeedijk worden in beslag
genomen.
Nadat de verdachte eens flink aan de tand was

gevoeld, heeft hij een volledige bekentenis afge»
legd. De dader, die reeds eerder veroordeeld
werd, wordt nog op het bureau te Zandvoort
vastgehouden en zal een dezer dagen ter beschik»
king van den officier van justitie te Haarlem wor»
den gesteld.
De politie heeft met de arrestatie van dit jong»

mens een goede daad verricht; bij fouillering wer»
den op hem nog verschillende sleutels gevonden.
Deze sleutels nam hij overal weg, waar hij maar
de kans kreeg, met de bedoeling later terug te
keren om dan zijn slag te slaan. Als operatieter»
rein koos hij gewoonlijk de omgeving van de dr.
Gerkestraat.

GEMEENTE»BADHUIS.
In de week van 9 tot en met 14 Mei werden

33 kuip» en 379 douchebaden genomen.
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Brederodestraat 8—10 2088
Kortom, voor alles op autogebied 2088 opgebeld
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Voorlopige Agenda
Zaterdag 21 Mei. — Ledenvcrg, J.C.G.O.B. in

„Ons iHuis".

Zondag 22 Mei. — Grote Harddraveuj op de
Noord=Boulevard.

Dondei dag 2 Juni. — Blauw Week»avond, geor»
ganisecrd door N."V , N.C.G.O.V. on J.C.G.O.B.

Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.*zwemwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. — Internationle
Schcrmwedstrijdcn in het Noorderbad.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Arb. Ver, voor Lijkverbranding;
Secr. afd. Zandvoort:
Dr. Metzgerstraat 75a

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Secietaris: !H. .T. Koning, Haltestraat 62, Tel. 2957

Het is verblijdend dat door de werkgevers de
laatste tijd meer dan voorheen met het bestaan
van onze Commissie wordt rekening gehouden
en men zicli tot ons wendt, wanneer men een
jeugdige werkkracht nodig heeft. In vele geval»
len kunnen wij aan de aanvraag voldoen en wij
waren dan ook zo gelukkig de vorige week weer
onze bemiddeling tot tewerkstelling van 2 jonge»
lui te kunnen verlenen.

Hieruit blijkt wel, van hoeveel belang het is

voor jeugdige werkzoekenden zich bij onze Com*
missie te laten inschrijven en voor de werkgevers
zich tot ons te wenden bij behoefte aan jeugdig
personeel.
De Commissie verleent haar medewerking ge»

heel kosteloos zowel voor werkzoekenden als
voor werkgevers en houdt elke Zaterdag zitting
des middags van 3 tot 4 uur in het gebouw aan
de Grote Krocht no. 10. Op andere dagen en uren
kan men steeds terecht bij den Secretaris aan zijn
in hoofde vermeld adres of bij een der andere
Commissieleden.

NAAR DE
OPEMBARE
SCHOOL

Ook deze week bij BATA weer

GRATIS HAKKEN
Bij ieder paar Zolen

de hakken geheel gratis
Laat ook Uw KOUSEN bij ons

repareren, ladders ophalen v.a. 10 et

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

Haltestraat 7 ~ Tel. 2612 - Zandvoort

I
Tandheelkundig Instituut
Kostver'orenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur-

Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

TEKOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 2164

iiiinuiBiiiiniiiuHi i

„JONG "HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Welke betekenis heeft het werk der „Centrale"?
Dat is in één woord samen te voegen: verhoging
van de geestelijke weerkracht van ons Neder»
landse volk.
Helaas moet onze Regering meer geld en mens

sen beschikbaar stellen voor de nationale vers
dediging. Nederland moet weerbaar zijn om onze
vrijheid te handhaven.
Maar ook de geestelijke weerkracht, die door

de werkloosheid geleden heeft, moet worden hers
steld en verhoogd.

Dit betreft niet alleen de werklozen, maar ook
de werkenden. De „Centrale voor Werklozen»
zorg" heeft zich, haar naam zegt het reeds, het
Jot der werklozen aangetrokken.
De Protestants Christelijke Kerken riepen het

Christenvolk op tot de strijd tegen de „vijand"
op Neerlands bodem. De itrijd werd aangebons
den en wij mogen dankbaar zijn, dat ook Jsreers
lands Christenen bereid waren dit werk ter hand
te nemen, te steunen met gebed en gaven.

In lichamelijk opzicht was het kampwerk voor
honderden een uitkomst. "Ze konden weer eens
genoeg eten. De arbeid staalde de spieren en deed
onze jongens weer wennen aan orde en tucht.

Bijbelstudie, lezingen, gebed en gezang hebben
het leven der werklozen weer op hoger niveau ges
bracht. Velen, die verleerd hadden ter kerk te
gaan, vonden de weg naar Gods Huis. En wij bids
den, dat het ook moge zijn de weg naar God zelf
en Zijn Zoon onze (Here Jezus Christus.
Ook in verstandelijk opzicht hebben de kams

pen goed resultaat opgeleverd. Er zijn heel wat
cursussen gege\en, die niet het doel hadden
schoolse kennis te geven, maar paraatheid en
geschiktheid voor het leven.
Voor de vierde maal vraagt de „Centrale" aan

de Christenen in Nederland: „Zijt gij bereid om
dit werk voor 1938 te helpen voortzetten?"'
Wij weten Uw antwoord:
„Ja, -we doen mede. "Wij willen dit werk van

harte steunen".
U kunt dit doen door Uw gave in de week der

collecte 30 Mei—4 Juni a.s.

Het Cdmilê van Actie voor Zandvoort, Aers
denhout en Bentveld,

OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK.

De Openbare Leeszaal en Bibliotheek wordt
heden, Zaterdag 21 Mei, gesloten.
Heropening vindt wederom plaats in September

aanstaande.

Nu is liet een dubbel genoegen
bij ons Uw inkopen te doen.

Door de verbouwing hebt U een beter
overzicht over de grote voorraad

GROENTEN en FRUIT
terwijl op de etalages de diverse merken

Hessen, bussen, enz. U tot kopen zullen noden.

Jb. ter WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

ej. E. SZARAZ

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mars
kiezen of laat deze ops
nieuw overtrekken,

[nlichtingen, Begrotingen
en Stalen kosteloos.

Vraagt steeds
„HEBOXLINNEN"
Zandvoortse
Markiezenfab riek

JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 2470



Voor Strandstoelen
Kort's IJzerhandel - Haltestraat 11 - Telefoon 2735
DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

-onze oprechte dank aan
allen voor de vele blij»

ken van belangstelling
ondervonden bij ons
25*jarig huwelijksfeest.

J. PETROVITCH
B. PETROVITCH—

MIL'ENKOVITCH.
Zandvoort, Mei 193S

Burgemeester en Wet*
houders van Zandvoort
roepen op sollicitan*

ten naar de betrekking
van geleidster van zwak»
zinnige kinderen naar
Haarlem op een nader
overeen te komen bezol*
diging. De aanstelling is

van tijdelijken aard.
Sollicitatiebrieven in

te zenden aan den bur*
gemeester van Zandvoort
vóór 24 Mei a.s.

Mededeling Drankwet.

Vanaf heden zal als ver»
-vanger van J. Schelvis
diens vergunning wor*
den uitgeoefend in het
café met vergunning
Kerkplein 6 door LOU
PETRI, voorheen kelner
bij Karl Stein.

Zandvoort, Mei 193S.

Openbare Verkoping

Notaris 'G. Wolzak Hzn
te Haarlem zal Woenss
-dag 1 Juni 1938, des na»
middags om 2 uur in het
.„Pension X" Gr.Krochtl
(Kerkplein) te Zand»
voort

in het openbaar
verkopen *

•huis m. garage te Zand»
voort, Zandvoortsel. 137,

met eeuwigd. recht van
erfpacht van de grond,
B 6450, groot 6,88 A.
Ontruimd te aanvaarden
Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag van 2—4 u.

Aanvaarding bij betaling
voor of op 13 Juli 1938.

Inlichtingen ten kantore
"van gen. Notaris Van
Eedenstraat 20, Haarlem

GEVRAAGD
NET MEISJE

voor hele dagen. ,.

Aanmelden Waterdrinker
Grote Krocht 20.

GEVRAAGD:
Nette Loopjongen
Van Deursens Aardap»
pelhandel, Kerkplein 8.

Aanmelding Zaterdag»
middag 2—4 uur.

GEVR.: NET FLINK
* Dagmeisje

van 8.30 tot 3.30 uur.

"'s Zond. vrij. Loon ƒ 5.»

p.v. Aanmelden Jan v.

Galenstraat 28, Haarlem

GEVRAAGD:
NET MEISJE

bij twee kinderen. Hoog
loon. Philips. Kostver»
lorenstraat 11.

Kinderwagen
•compleet met bedje ter
-overname aangeboden.
'Te bevr.: Oranjestr.lóbv

TE HUUR .

Vrijstaande Villa
met garage, groot terras
>en serre, zomerh. schuur
bij vrije duinen.
Zandv.laan 19 bij halte
Tol, tel. 2987.

GEVRAAGD :

Net aankomend
Meisje

-voor halve dagen. Adres
>te vernemen Bur. van de
.Zandvoortse Courant,
^Gertenbachs Drukkerij

-GEVRAAGD:
voor 1 of lVa dag per
week
'Flinke Werkster

voor de was. ƒ 2.50 per
dag. Aanm. 's avonds v.
8=9 uur, Brederodestr.87

TE KOOP:
Koolraap planten
20 cent per 100 stuks.

Adres: P. Oud, Kanaal»
weg.

TE KOOP:
2-persoons Ledikant
spiraal en bed m. peluw
en twee kussens, nacht»
kastje, wit laquc. ƒ 25.

Adr.: Spiegelburglaan 21
Aerdenhout.

GEVR. voor Aug-:

Klein gem. Huisje
dicht' bij zee voor echt»

paar met 1 kind. Br. m.
prijsopgaaf bureau van
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4703.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag of dag en
nacht. Adres te vern.
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
Nette Loopjongen

Leeftijd ong. 16—17 jaar
C.F.G. Roest, Haltestr.

TE HUUR:
BENEDENHUIS

3 kamers, keuken, kei»

der enz. en groot zomer»
huis. ƒ 5.15 per week.
Jan Steenstraat 16. Te
bevr. Kleine Krocht 7.

Per 1 Sept. voor vast

Ruimezit-slaapkamer
gevr. met volledig pens.
Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 4702.

BIEDT ZICH AAN
Net Volw. Persoon
voor alle voorkomende
werkzaamh., ook strand»
bedrijf.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4704.

GEVRAAGD -.

voor week=end Juni en
Juli op nette stand

ZITKAMER
en 2 slaapk. voor 3 da»
mes event. met pension.
Brieven Plekker, Wil»
lemsparkweg 170, Am»
sterdam.

TE HUUR GEVRAAGD
Benedenhuis

voor Juni, Juli en Aug.,
klein gezin (3 personen).
Huisk, slaapk.en keuken
gemeubil. of ongemeub.
Br. met prijsopgave aan
bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4701.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor halve dagen
v.g.g.v., ook kunnende
wassen en strijken.Goed
loon. Aanm. 's avonds
van 8»9 uur, Brederode»
straat 87.

TE KOOP
gebruikte golfplaten
Adres: Achterweg 5.

GEVR. tegen 1 Juni, mo»
gelijk voor lange tijd

Gem. Zit-slaapk.
slaapk.rtje en keuken
ong. ƒ 25— per maand-
(Geen kinderen). Veraf
gelegen geen bezwaar.
Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4705.

TE KOOP:
Mooi wit

Kinderledikant
Adres: Koninginneweg 39

GEVRAAGD:
Flinke Meisjes

een een meisje voor de
huishouding. Aanmelden
bij Wasserij Meulman,
Dr. Metzgerstr. 8»10»i2.

GEVRAAGD:
Rust. Zit' en
Slaapkamer

met kookgel., 2 pers.,

voor 3 weken in Juni-
Prins, Amsteldijk 62 hs,
Amsterdam.

AFWEZIG
vanaf 22 Mei tot en met 26 Mei

G. A. VAN FRAASSEN
Arts, Hogeweg

Praktijk wordt waargenomen door

Dr. GERKE, Hogeweg.
Dr. TICHELAAR, Zeestraat.

I

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 2250, Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 21 tot en met Dinsdag 24 Mei,
aanvang 8.15 uur. 4 Dagenl Opvoering van de
grote Superfilm der Paramount, een Cecil B. de
Mille productie — Fredvic Match in

DE BOEKANIER
Een daverend verhaal van leven en liefde van
Jean Lajitte, de brutaalste Gentleman»Zeerover
uit Napoleons tijd.

Ziet het opwindende bombardement v. Barataria,
het piratenrijk! — Ziet de daverende strijd om
het bezit van Neu Orleans, door zeerovers ver»
dedigd tegen Britsche troepenl — Ziet de fascine»

rende opmars der piraten door de moerassen van
Louisiana! — Ziet het spannende duel op leven
en dood in de kerker! — Ziet de plundering van
een trotsen koopvaarder door de Boekaniers, uit»

schot aller naties! — En honderd andere pakken»
de scènes in Cecil B. de Mille's grootste roman»
tische avonturenfilm!
DE BOEKANIR was de succesfilm van het The»
aer Tuschinski te Amsterdam.

Als tweede hoofdnummer de nieuwste film der
Warner»productie

PENROD en SAM
Naar het boek van Pooth Tarkington met Billy
Mauch. De jeugdige artisten in deze voortreffe»
lijke film spelen met zulk een élan, met zulk een
raffinement, dat men vergeet, dat hier kinderen
acteren. Entree 40, Parterre 60, StalIes»BaIcon 80,

Loge 100 et, alles inbegr. — Toegang boven 18 jr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden v. Joe E. Brown in zijn grote filmklucht

DE PAPSOLDAAT
Een oerkomisch filmwerk
Entree 15 en 25 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 26 MEI (Hemelvaartsdag) 8.15 u.

POPULAIRE VOORSTELLING
Opvoering van een geheel nieuw programma het»
welk nog niet in Zandvoort is vertoond.
Als eerste hoofdfilm, het grote superwerk der
Warner mèt Kay Francis in

DE VROUW DIE MEN BEGEERT
Het zielcontact van een moderne vrouw, die haar
kind niet kan vergeten, 'n Zeer mooie film die

^
wij ten 'zeerste aanbevelen.

Als tweede hoofdfilm de dolle filmklucht van
Joe E. Brouw in

DE PAPSOLDAAT
U zult schateren van begin tot einde!
Toegang boven 18 jr. Entree 30 en 55 et, alles inb.

PROFITEERT
10 kg PRIMA AARDAPPELEN . . . . 65 et

RED STAR, 10 kg 70 et

PRIMA KLEIAARDAPPELEN, 10 kg v.a. 70 et

Zandvoortse Robijnen en Echte SpringsMalta's.

Doet dus Uw voordeel en koopt bij

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476

aacaaanocjcjncjcjoHcaaiaoai mmm
u winkelt prettig en goedkoop

BIJ PASVEER
1 Liter ALLUMINIUM FLUITKETEL
2 Liter ALLUMINIUM FLUITKETEL
ALLUMINIUM KOFFIEFILTER .

.

ALLUMINIUM STEELPANNETJES .

.

100 PAPIEREN HANDDOEKEN .

.

3 rol CLOSETPAPIER
CRÈME KOP EN SCHOTEL .. ..

STERKE VOORDEURMAT .

.

Alle kleuren BROODTROMMELS ..

Alle kleuren BESCHUITTROMMBLS
Alle Kleuren K»T»S»BUSSEN, 3 stuks .

.

COCOSMATJES
100 SERVETJES

.

.

45 et

.

.

59 et

.

.

35 et

.

.

35 et

.. 48 et

.

.

10 et

.

.

19 et

,

.

88 et

.

.

98 et

.

.

64 et

.

.

64 et

39 et

19 et

ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

Asfaltpapier per meter 15 et
per rol f 1.95

Fa. Th. PASVEER
i

B Haltestraat 27 Nieuw telefoonno. 2810
j
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MEDEDEEL IMG
De Directie der Gemeentelijke Badinrichting
„Zuiderbad" maakt bekend, dat vanaf heden

SEIZOEN-ABONNEMENTEN
verkrijgbaar zijn voor inwoners, die op 1 Januari
in deze Gemeente gevestigd waren,

TEN KANTORE VAN HET ZUiDERBAD
Het kanfoor is geopend: 's morgens 9—12.30 uui,

's middags 14—17.30 uur.

Vooraf zal een daarvoor benoodigde kaart moe»
ten worden gehaald ter Secretarie, aid. Bevolking,
ingang KI. Krocht. Kantoor geopend van 9—13 u.

Sigaren-Magazijn „BREDERODE"
Tel. 421 - Paradijsweg h. Brederodestr. - Tel. 421

Nieuw Telefoonnummer

DRIE MAAL TWEE ÉÉN (2221)

| vanaf 17 Mei a.s.
I

VERBAZEND ! ! dat

Gesneden Brood
van Willem van der Werff

Gasthuisplein 1 - Tel. 2129

I

ALS HET REGENT ....
GEEN NOOD!

„De Waag"
heeft Regenjassen

voor DAMES, HEREN en KINDEREN
DAMES REGENJAS met en «onder kapmouw C *} QC

zeer vlot model. *- *>*-*J

KINDERREGENJAS, leeftijd 4 jaar f 1 QC
met hoedje *- **~-J

KINDER REGENCAPES, vanaf 98 et

SCHIJNT DE ZON:
DAN ZEKER NAAR „DE WAAG"
voor BAD» en STRANDKLEDING, JAPON»
NEN, BLOUSES, ROKKEN enz.

Verder ruime sortering in

BEDRIJFSKLEDING,
BABY»GOEDEREN,
VITRAGES en PLANKDOEKEN,
TRAININGSPAKKEN enz. enz.

„Eendracht"»zegels worden door aangenomen-

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Let op het juiste adres
Grootst en meest gesorteerd en voordeligst adres

Eens klant blijft klant

BI ZOU 5Da n. 5o

Zandvoortsche Brandstoffen Handel i
kunt U bereiken onder
de Telefoonnummers m

ZANDVOORT HAARLEM ZANDVOORT 3

2827 26099 23571
BIIIIIIBinilUlinUIUIHNHIlIBBBBaUIUIIin

Als Reclame deze week bij aankoop v. 50 et vlees

Wie onze kwaliteit kent
zoekt niet,

Een half pond Gekookte Worst voor 15 et

of Pekelvlees per ons .... 16 et

Steensma's
Schoolstraat 3 - Telefoon 2703

Vleeshouwer!]

'n Groede haarverzorging
zowel voor DAMES als KEREN
met vakkundige 'bediening

MAISON STABEL
DAMES- EN HERENKAPPER

TELEFOON 2 7 5 9

GROTE KROCHT 16

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 133 Van Ostadestraat 25

DE SPECIAALZAAK
ter plaatse

EEN LUSTOORD VOOR MOEDERS!!!
Kinderwagens Kinderledikantjes
"Wandelwagentjes Kinderfietsjes
Babyscommodes Autopeds
Babyboxen enz. enz. enz.

Ziet onze toonkamer.

Henk Schuilenburg
De goedkope Amsterdammer
Alleen

Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

WONINGBUREAU
„KENHEMER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 358) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huurnnnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Voor reclame heden Zater-
dag 1 hele fles Slaolie

Arachide voor 45 cent
Alleen in de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten* en Fruitcentrale
Tevens het goedkoopste adres voor Uw GROEN*
TEN, AARDAPPELEN en FRUIT.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139
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Voor goed en goedkoop

WITWERK
is het adres

D* Koper - Hulsmanstr. 14

Albert
Hey n

thans aangeslo-
ten onder No.

Vergeet niet
dat nu ons telefoonnummer is

2-7-0-7
GROENTEN EN FRUITHANDEL

P. J, J. van der BERG - Haltestraat 20

Ons nieuwe Telefoonnummer is

2005

C* Slagveld
Haltes tr aa t 10

BIER WIJNEN — LIMONADES

Dierenhulp
NED. VER. TOT BESCHERMING v. DIEREIN

afd. Zaridvoort
heeft telefoon no.

2-2-0-1

GARAGE SCHROEOER
Heemskerkstraat 3
Standplaats Station

is aangesloten onder no.

2123

HET KAASHUISt*

ARN. PIELAGE
Kerkstraat 18

Telefoon 2234

J. SCHAAP
Piet Heinstraat 13

Thans aangesloten onder no.

2529
HEINEKENS BIEREN-— LIMONADES
WIJNEN. Westlandse Druiven p. fl. ƒ 0.65

Agent Coca Cola-.

W. van Amerongen G.Azn
Grote Krocht 24.

Comestibles en Kruidenierswaren.

ONS NIEUWE TELEFOONNUMMER IS:

26 57

SLAGERIJ

A. J. M. KOOT
HALTESTRAAT 54

'Ons nieuwe Telefoonummer is:

2451
Heden weer LAMSVLEES

van prima Zuiglammeren-

SLAGERIJ
GEBR. KREIJGER

Stationsstraat 12
heeft nu als nieuw telefoonnummer:

2 3 36

Ons nieuwe Telefoonnummer is

2831
M. Blitz

Zeestraat 19

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
t. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90
Per abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612

In onze afdeling Confectie
naar maat slaagt U zeker
en beter dan goedkoop
Maatwerk.

Fa- v* HENSEN
C O U P E U R

Grote Krocht 24
Tel, no. 2-5-7-3

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Kinderpakjes met kor»
te broek, Sportpakken, Flanellen
pantalons.

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

Automobielbedrijf
RINKO

FORD TELEFOON

24*24

Met smaak gekleed?
Doet hiervoor Uw inkopen bij onslt!

De nieuwste COSTUUMROKKEN -I 40
in grote verscheidenheid, vanaf . .

**~0

Wij ontvingen de nieuwste snufjes in

DAMES» en KINDER»PULLOVERS.

EEN GOED FIGUUR???
Koopt hiervoor Uw OORSET of
BUSTEHOUDER bij ons.

Een enorme keuze in DAMESKOUSEN,
KNIEKOUSEN, SKL-SOKJES, HEREN»
SOKKEN enz.

Dus Uw adres is het'

KOOP JESHUIS
HT KERKSTRAAT 32-34
Ziet de Etalages !

!

Paardenvlees verkopen wij niet
^ maar U kunt wel paarden zien Zondag op de Harddraverij. Doch

„DE CONCURRENT"
verkoopt alleen prima Rund-, Varkens-, Kalfs- en Lamsvlees en dan

^ I*r~ nog onze GROTE WEKELIJKSE RECLAME. "N

X 1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

f 1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

^ En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

£ 1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f i00

Haltestraat 5 - Telefoon 2994
's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags.

Zondags van 10—2 uur geopend

i i

Voor BROOD en BANKET van

B. BOSMAN
KERKSTRAAT 23

moet u nu opbellen

2-1-2-6

drukwerk o
advertenties: -

BEL DAN EVEN:

ZANDVOORTSE COURANT
GERTENBAOHS DRUKKERIJ

Het nieuwe telefoonnummer van DROGISTERIJ

J. CA. ST IJ NI S
ORANJESTRAAT 7 is

2 3 2 7
DENK OM DE MOTTEN ! ! ! ! !

W. J. Lorenz - Haltestr. 15
BOEKHANDEL — LEESBIBLIOTHEEK

heeft nu als nieuw telefoonnummer:

2134
Van Deursen's
Aardappelhandel

is nu aangesloten onder no,

2274
KERKPLEIN 8b

2373
is het nieuwe Telefoonno. van

Electro-Techn.-Bureau

J. H. VAN KEULEN
Diaconiehuisstr. 24—

9

Denkt U daaraan!

2-7-2-6
is het No. van Bakkerij

M. ROOD, Haltestr. 33
ZONDAGS de gehele dag VERS BROOD!Il

BRANDSTOFFEN?
dan opgebeld

2-5-8-4

A. SCHUITEN - Smedestraaf 19

MELKINRICHTING

Fa. KRANENBURG
Haltestraat 56

is aangesloten onder het nieuwe telef. no.

2287

Drogisterij Wed. D.H.V. Ingen

ZEESTRAAT 34

Nieuw Telefoonno.

2-5-9-7

Voor een

AANSLUITING
ook voor Badgasten

op de

RADIO-CENTRALE
KONINGINNEWEG 19

BELT MEN NU OP 26S8

Z. J. L E E N ES

Electro Technisch en Werk-
tuigk. Bureau. Sanitair

BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT 9

E Tel. 2201

Het goedkoopste en beste adres voor uw schoen»
werk is en blijft:

Eerste klas n « *

fnrfchS Bronkhorst
Wij nemen ook EEN DRACHT-
BONNEN in betaling.

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje.

SHELL-GARAGE
GEBR. PIERS - Parallelweg. 34
Nieuw telefoonnummer

2169
LUXE VERHUUR» REPARATIE»INRICHTING

Vleeshouwerij G. Kuiper Jr»
Kerkstraat 14-

Nieuwe Telefoonnummer is

2102

Al is het weer warm of koud', denkt U er aan,
dat U ons telefoonnummer

onthoudt I !

SLIJTERIJ BRINK
GROTE KROCHT 2*

Brandstoffenhandel

C. BEEKHUIS
2385

is het nieuwe Telefoonnummer

PAKVELDSTRAAT 14

L. BLOEMENDAL
Slagerij onder Rabbinaal toezicht

ZEESTRAAT 21
is aangesloten onder no.

2 4(T9
Alles Ie kwaliteit en Fijne Vleeswaren.

Behangselpapier
uit voorraad vanaf 10 CENT PER GROTE ROL

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP *

2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

EEN VERTREK?
Volgens het Hervormd Kerkblad van 20 Mei

staat onze plaatsgenoot Ds. D. Tromp op de door
de Kerkeraad te Amsterdam gevormd drietal ter

voorziening in de vacature B. Gijzel.

iHet beroep zal worden uitgebracht op 30 Mei
a.s. Met den genoemde staan op de voordxacht
Dr. <H. K. M'iskotte en Ds. W. A. Zeydner.

VERBOUWING.
Elke verandering is geen verbetering, doch dit

kan niet gezegd worden van de Groenten» en
Fruithandel Jb. ter Wolbeek, Swaluëstraat 2.

Na de verbouwing, die er heeft plaats gehad,
is de zaak bijna niet meer te herkennen.

Fris en ruim is nu het winkelgedeelte, terwijl

op grote rekken de' conserven, flessen enz. staan
uitgestald.
Achter de winkel is speciaal plaats gemaakt,

zeer hygiënisch, waar de aardappelschilmachines
staan.
Een .kantoor geheel met glazen wanden, siert

verder de winkel en er kan gesproken, dat hier
een zaak is ingericht naar de eisen des tijds, wat
zeker zijn succes zal afwerpen.

Slagerij J. J. Spiers
Haltestraat 30

LET OPI Ons telefoon nummer is thans

2175

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Hemelvaartsdag 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband

Brederodestraat 31.

Zondag 22 Mei 10 uur: de heer A. C. Reuyl.
nam. 5 uur: geen dienst.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 22 Mei 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning:
Cat. Zondag 56.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Krinfl „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 22 Mei v.m. 10.30 uur: Mr. G. D. Boer*
lage uit Oegstgeest.
Zondagsschool 12—1 uur.

Dinsdag 24 Mei n.m. 8 uur: Jaarvergadering.

Ned. Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. van Oostveen, evangelist te

Alkmaar.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Geen opgaaf ontvangen.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT WJL' SU JLV>il_/A^i^ 1X/1JL-J K^tKJ l_*JK..É"VJL^ JL OPGERICHT IN 1899
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9445

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

'H'

De werkloosheid moet niet slechts

minderen, doch geheel verdwijnen.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Het stempel met „Gods Wil".
„God wil het!" Dat was reeds de leuze, waar»

door het volk tot deelname aan de Kruistochten
werd bewogen, nu ruim 800 jaar geleden.

'En hoe vaak is daarna hier en elders onder die*

zelfde leuze aangespoord tot daden van onrecht
of geweld! Ik denk aan de kettervervolgingen en
heksenmoordcn, idie hun gruwelijkheid ook dank»
ten aan dezelfde verzekcrdheid der gelovigen van
te handelen naar Gods wil. 'En ik denk aan de
vele godsdienstoorlogen en ook aan de vele an»
dere oorlogen, waaraan God toch altijd minstens
zijn zegen heette te geven.
En nog heden ten dage, in het jaar 1938 zijn er— ondanks de harde lessen der historie — vele

christenen, die hun bezieling voor een of ander
ideaal of zelfs maar voor de doodgewone politiek
van al den dag putten uit diezelfde twee woorden:
Gods wil. En met diezelfde twee woorden is het,
dat zij geloofsgenoten bezielen, dikwijls tot een
zodanige felheid en fanatisme, dat haatgevoelens
de overhand krijgen over gevoelens van naasten»
liefde, en hun onverdraagzaamheid jegens anders»
-denkenden leidt tot allerlei soort van vrijheids»
beroving en onderdrukking.

In het gewone dagelijkse leven gebeurt -dat en
in de politieke strijd gebeurt het, bij -de protestan»
ten evenzeer als bij de katholieken. Zij allen me»
nen Gods wil te kennen, en beter te kennen dan
ieder ander. Elk meent het monopolie te hebben
van Gods -wil- En dus blijft men elkaar en ande»
ren bestrijden, verketteren, onderdrukken vanwege
Gods wil, nu nog in 1938.
Noch de geschiedenis met al zijn gruwelijkhe»

den, noch het heden met zijn allermiserabelste en
onmenselijke verhoudingen heeft de christenen
van velerlei slag aan het verstand kunnen bren»-
gen, dat het maar beter is de aanduiding „Gods
wil" niet meer te gebruiken als vlag om goede of
slechte -lading te dekken.
Wat de mens in zijn persoonlijk leven als „Gods

wil" meent te moeten zien, staat hem natuurlijk
volkomen vrij, maar in het openbare leven moest
het als godslasterlijk verboden zijn om het stem»
pel van „Gods wil" ergens op te drukken, want
'tegenwoordig gebruikt ieder dat stempel en een
«ieder zet daarbij een gezicht, alsof hij — en hij

alléén — het echte stempel hanteert.
Zo kreeg ik dezer dagen in handen een aan»

kondiging van een NSBsvergadering in Haarlem
en las daarop tot m'n verbazing dat het stempel
met „Gods wil" klaarblijkelijk ook al wordt ge»
drukt op de leer van het nationaalssocialisme, dat
is de leer van de dictatuur, van onvrijheid en ge»
weid, en van bloed en bodem in d'e plaars van
humaniteit.
Op dat papiertje stond n.1. een aanhaling uit

een rede van > den NSB»er Rost van Tonningen
op 30 Nov. '37 gehouden in de Tweede Kamer, en
luidende aldus;

„Een Regering kan in de chaos van de snel»
Ie bewegingen op het gebied der internati»
onale politiek haar weg slechts vinden, als
zij steunt op een groot beginsel. Dit begin»
sel af te lezen uit de loop der historie en
Gods wil te herkennen, ziedaar de eerste
taak der Regering in dit wereldbestel. Al»
leen diepere bezieling kan als een toorts de
weg wijzen."

Ik weet niet of iri de Tweede Kamer ook ge»
protesteerd is tegen dezen stcmpelaar van Gods
wil, maar wel vermoed ik, dat de paladijnen van
ons positief christelijk ministerie moeite gehad
zullen hebben om een onbehaaglijk concurrentie»
gevoel te onderdrukken.
Doch ik zeg maar, als dit soort misbruik van

Gods naam in het openbaar niet verboden is,

waarom zou hij dan niet evengoed dat stempel
met „Gods wil" gebruiken als ieder ander! Zo»
lang het gebruik van dat stempel zal zijn toege»
staan — en men er nog de gewenste uitwerking
van kan vervvaohten— zal misbruik van dat stem
pel niet voorkomen kunnen worden. En zolang
zullen wij dus mogen aanschouwen het weinig
stichtelijke schouwspel van tegenover elkaar
staande protestanten, katholieken, nationaal»soci»
alisten— en misschien nog wel andere groepen—

,

die ieder voor zich heilig overtuigd zijn en er

deswege prat op gaan de 'beschikking te hebben
over het goede stempel met Gods wil.

Wijl echter geen enkele instantie ooit in staat
zal zijn om uit te maken welke stempelaars het
goede en welke het valse stempel hanteren, vraag
ik me in gemoede af, of nu niet eindelijk 't ogen»
blik is gekomen om dat stempel met „Gods wil"
voor openbaar gebruik te verbieden. Voor een
positief christelijke regering ligt hier dtinkt me
een dankbare taak, nu het (zie boven) nog maar
steeds erger wordt met het misbruik dat allei»

hande lieden in het openbaar maken van dat
stempel.
Dat er hier en daar in het buitenland ook nog

wel stempelaars rondlopen en veel succes hebben,
al is hun stempel ook nog zo vals, mag onze re»

gering een aansporing te meer zijn om in ons land
het stempel met „Gods wil" voortaan alleen maar
toe te staan voor absoluut privcsgebruik, dus in

het openbaar radicaal te verbieden.
'Het geestelijk verkeer in Nederland zal er al»

leen maar bij kunnen winnen, en wel vooral aan
eerlijkheid. R.J.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

De Harddraverij.

Dank zij de activiteit van de Commissie voor
Vermakelijkheden en de heerlijke zon, welke Zand
voort zo moeilijk ontberen kan, is de harddraverij
j.1. Zondag een groot succes geworden. Het infor»

matiebureau heeft het die dag zeer druk gehad.
Zeer veel vreemdelingen hebben van hun bezoek
aan Zandvoort gebruik gemaakt om eens te in»_

formeren naar hotels, pensions en gemeubileerde
appartementen. Ook in dit opzicht heeft de hard»
draverij dus ongetwijfeld aan haar doel beant»
woord.
Het succes van deze dag is mede te danken aan
tal van Zandvoortse ingezetenen,die zich beschik»
baar hadden gesteld om als ordescommissaris, of
kassier of op andere wijze hulp te verlenen. Gaar»
ne betuigt de V.V-V. haar hartelijke dank voor
de betoonde medewerking. Ook in de toekomst
hoopt zij wederom van de diensten dezer helpers
gebruik te mogen maken.

Informatiebureau blijft open.
Vanaf j.1. 'Maandag blijft het Informatiebureau

ook in de middaguren geopend. Van 9 uur v.m.
tot 5 uur n.m. zullen dus aan het publiek alle ge»
wenste inlichtingen kunnen worden verstrekt.Was
het tot dusver mogelijk, dat men tussen 12 uur en
half twee voor een gesloten deur kwam, in de
toekomst zal dit niet meer het geval zijn. 's Zon»
dags is het bureau van des morgens tien tot des
middags drie uur geopend. Ongetwijfeld kan dit

een belangrijke verbetering worden genoemd.

AANGIFTE LEERLINGEN.
Burgemeeester en Wethouders van Zandvoort

brengen ter algemeone kennis, dat op Dinsdag 7
en Woensdag 8 Juni a.s. gelegenheid zal bestaan
voor het aangeven van kinderen, die met ingang
van de cursus 1938»'39 één der scholen voor ge»
woon lager onderwijs B. C. en D. zullen gaan be»
zoeken.
De aangifte moet geschieden tusschen 10 en 1 u.

ter gemeentesecretarie, boven.
Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moet vóór 1 October 1938 de leef»

tijd van zes jaren bereiken of bereikt hebben.
De aangifte van leerlingen, die met ingang van

de cursus I938»'39 de school voor uitgebreid lager
onderwijs A zullen gaan bezoeken, dient te ge»
schieden bij het Hoofd der School (in de school
aan de 'Hoogeweg Hoofdingang) op Woensdag 8
Juni en Zaterdag 11 Juni a.s. tusschen 2 en 3 uur
des namiddags.
Ook hier trouwboekje mede te brengen.
Zandvoort, 24 Mei 1938.

Burgemeester en Wethouders voorn.
De Burgemeester VAN ALBHEN.
De Secretaris, F. JELL'EMA. „

GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad, vergadert a-s. Maandagavond

:n -cnbare zit' ing om half acht ten raadhuizc.

Het belangrijkste voorstel betreft de overbrug»

ging van Plan=Noord naar Van Speykstraat.

GEVONDEN VOORWERPEN.
iHoorn van een motor, diverse sleutels, muts,

duif, hond, armband, handdoeken, stempel, schoen
porfemonnaie, hondenpenning, diverse ceintuurs,

vulpen, damestas en beursje met enig geld. Inlieh»

tingen aan het bureau van politie, Haltestraat.

SEIZOEN VERGUNNINGEN.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die

een seizoenvergunning wensen, deze onverwijld
dienen aan te -vragen aan h"et Bureau van de Ar»
beids»Inspectie, Wilhelminastraat 53, Haarlem.
Indien bij de te houden controle blijkt, dat zon»

der vergunning in strijd met de 'bepalingen der
Arbeidswet wordt gewerkt, zal procesverbaal moe»
ten worden opgemaakt.
Voor leden van de Zandvoortse Handelsvercni»

ging, zowel als van de Hanze, zijn de vergunnin»
gen reeds door deze organisaties aangevraagd,
door welker bemiddeling de vergunningen even»
eens zullen worden uitgereikt.

De Hoofdsinspecteur van de Arbeid.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 20 tot en met 25 'Mei 1938.

Ondertrouwd: P. Roorda en W. C. Keur Hoge»
weg 67rd.

Gehuwd: G. Schipper en M. H. Kuster, Boule»
vard Paulus Loot 51; G. F. Zegers Veeckens en
J. H. J. Haasters, 'Haarlem, Parklaan 3.

Overleden: !H. B. Deutschmann, oud 78 iaren;

L. Boterbloem, echtgenote van J. van der Werff,

oud 63 jaren.

Gevestigde personen:
J. de Vries, v. A'dam. Stationsstraat 7.

S. Kenter, v. A'dam Zandvoortselaan 133b.

M. de Swarte, v. A'dam, Wilhelminaweg 19.

M. de Buyzer, van Bussum, Dr. Metzgerstraat 31.

GESLAAGD.
Voor het examen Burgerlijke Bouwkunde, af»

genomen door de Maatschappij ter Bevordering
der Bouwkunst in Nederland, slaagde onze plaats»

genoot J. M. Bantjes, thans opzichter»tekenaar bij

P.W. Zandvoort.

BLAUWE WEEK.
De Blauwe Week»Comm. heeft ook dit jaar weer
niet stilgezeten.
Behalve de verspreiding van Blauwe Weekkran»

ten en Jeugdmanifesten hoopt zij op Donderdag
2 Juni a.s. een openbare avond te geven.
Als sprekers zullen optreden de heren M. C.

Drayer.NCGOV; Klok.NV; Joh. Dekker, JCGOB
Een kwintet zorgt voor muziek, terwijl nog en»

kele dame«leden zorgen vaor vrolijke kampliedjes
en voordrachten, 't Geheel 'belooft een goede
avond te worden
De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Be»

waarschool en begint om 8 uur.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

HULiP AAN SPANJE.
Maandagavond j.1. is hier ter plaats opgericht

een jeugdcommissie „Hulp aan Spanie".
Jongelui, die lid willen worden, of inlichtingen

wensen, gelieven zich te vervoegen bij het secre»

tariaat: J. E. Levy, Burg. 'Engelbertsstraat 78.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z-C.Z.)

Dinsdagavond j.1. was de laatste oefenavond in

Stoops Bad-Bij gunstig weer verwachten wij voor»

taan alle trouwe bezoekers(stcrs) in het Noovdcr»
bad, Dinsdags en Donderdags van 7—9 uur. De
prijzen der abonnementen zijn voor leden ƒ 4

—

en adsp. 2.50 per seizoen. Avondscizoenkaarten

ƒ 2.50. Per keer ƒ 0.25, adsp. ƒ 0-15. Fietsstalling

ƒ 1 por seizoen of 5 cent per keer. Wij ver»

wachten u allen!

Door onvoorziene omstandigheden is ons uit»

stapje uitgesteld tot de zomervacantic. Spaart

vooral door, en wie nog niet begonnen zijn, ma»
ken nu een begin. Tot a.s Dinsdag. SDH

FUSIE.

De diverse Zandvoortse harmonicasspelers, die

als band op straat en 's zomers op het strand

speelden, hebben zich verenigid.

'Een band bestaande uit zeven personen in nieu»

we costuums onder aanvoering van Engel Paap
zal nu voortaan Zandvoort van muziek voorzien.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Secr. H. J. Koning, Haltestraat 62, Telefoon 2957

Voor zover nodig wordt de aandacht van bc»
langhebbenden erop gevestigd, dat onze Commis»
sie ook gedurende de zomermaanden elke Zater»
dag des middags van 3—4 uur zitting houdt in

het Gemeentegebouw aan de Grote Krocht no.10.

Voor degenen, die zich willen aanmelden voor
tewerkstelling bij het bekende werk»object (de
bouw van drie woningen voor Ouden van Dagen)
bestaat dus elke week gelegenheid daartoe. Met
de uitvoering van dat werk zal wel niet eerder
dan begin September a.s. een aanvang worden ge»

maakt, doch het verdient wel a'anbeveling, zich
reeds thans aan te melden om daardoor te voor»
komen, dat men later wellicht zou moeten horen:
„geen plaats meer!"
Vanzelfsprekend is de Commissie ook voor an»

dere zaken dan de hierbovengenoemde des Za»
terdagmiddags te spreken, terwijl men des»

gewenst op andere dagen en uren.evenals tot dus»
ver, zich tot den secretaris kan wenden aan diens
hierboven vermeld adres. Dit geldt zowel voor
H.H. Werkgevers als voor jeugdige werkzoeken»
den.

De Commissie.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
De collecte voor de werkkampen zal gehouden

worden in de week van 30 Mei—4 Juni a.s., on»
der de leus „Werk maakt sterk".

Voor het houden van de actie is alles thans voor»
bereid.

35 collectanten hebben zich bereid verklaard
ons te helpen.
Wij zijn er van overtuigd, dat ieder thans met

de werkkampen bekend is. Maar ook, dat nog niet

ieder weet wat de werkkampen voor onze jonge
werklozen betekenen.
Ofschoon het werkloosheidscijfer dalende is,

blijft er toch nog een 'groot aantal jongens over,

voor wie geen werk te vinden is, Voor deze jon»

gens willen we ook dit jaar weer ons best doen
door samen een deel der 100.000 gulen bijeen te

brengen.
De kampen voorzien nog in een dringende be»

hoefte. Daarom moeten ze er, met alle steun, ook
dit jaar blijven.

Onze reclamefolder, die in het begin der collec»

teweek zal worden aangeboden, licht alles wat 't

kampwerk betreft, nog nader toe, terwijl reclame»
biljetten voor de winkelramen en op borden door
het dorp rondgedragen, U dagelijks aan de collec»

te zullen herinneren.
Wij vragen voor dit alles Uw welwillende aan»

dacht.
Wij komen! Legt Uw gaven gereed!

Het Comité van actie voor Zandvoort, Bents
veld en Aerdenhout:

Mr. J. H. van Wijk, Voorzitter
H. J. Koning, Secr.»Penningmeester
J, van der Mije, Zandv.laan 8

Mej. A. C. de Jong
Mej. R. J. van der Mije
A. de Graaf

Het Comité van aanbeveling:
Burgemeester H. van Alphen, Zandvoort
Burgem. Jhr. Mr. C.J-A. den Tex.Bloemendaal
Prof. Dr. A. A. van Schelven, Aerdenhout.
Ds. D. Tromp, Zandvoort
Ds. N. A. Waaning, Zandvoort
Ds. 'P. van der Vloed, Zandvoort
Mr. M. J. Sanders, Aerdenhout
F. jellema, Zandvoort.

T.B.C.
Maandag 2c Pinksterdag zal een collecte wor»

den gehouden ten bate van de t.b.c.s'bestrijding

onder Zandvoortse ingezetenen.
,Het bestuur van „Onderling Hulpbetoon" ver»

zoekt hun, die zich als collectant(trice) beschik»

baar willen stellen, zich die dag 's morgens om 9

uur te melden in de Oude Bewaarschool aan de

Duinweg.
De tbcsbestrijding in Zandvoort vraagt veel

geld, zeer veel geld zelfs, en indien het weer gun»

stig is, bestaat de mogelijkheid om cen flink bc»

drag bijeen te brengen. Behalve de oude getrou»

wen hopen wij ook vele nieuwe- helpers te zien

voor dit goede doel.

„Vele handen maken licht werk", ook bij de
bestrijding van de tbc!

HARINGDEBATTEN.
In het Engelse Lagerhuis is nogal enige vrolijk»

hcid geweest over de haringdebatten. Het was
vooral de afgevaardigde van Aberdecn, de heer

R. ,T. G. Boothby, die de Hollandse haringlievcnde

natie ten voorbeeld stelde aan zijn landgenoten,

die, volgens hem, een heerlijke gezouten haring

niet weten te waarderen.
De K.L.M, heeft hierop onmiddellijk een van

de Schevcningsc reders ontvangen vaatje haring

aan het House of Commons bezorgd, dat door
den Aberdeensen afgevaardigde met waardering

is aanvaard.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt U ons
neutraal blad

SPORT.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Sccr. G. J. de Joode Stationsstraat 2 Tclef. 2358

Uitslagen van Zondag l.l.:

HVB»Beker. THB—Zeemeeuwen, 2—1
Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Spaarnevogels 1—Zeemeeuwen 1, 1.30 uur.

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het THB»ter»
rein om de van der Ham»beker. Bij winnen 2e
ronde aanvang 3-30 uur.

Gedurende de zomermaanden is het adres van
den heer G. de Wid', secretaris elftalcomm. Ka»
naalweg 12a. Tot Maandag 30 Mei kunnen kaar»
ten worden aangevraagd voor de wedstrijd Neder»
land—Nederlands»Indië, welke gespeeld zal wor»
den op 26 Juni in het Stadion te Amsterdam.

A.s. Dinsdagavond trainen o.l.v. Frcd. Pagnan.

EEN GESLAAGDE HARDDRAVERIJ.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer open»
de officieel het zomerseizoen met een zeer ge»

slaagde harddraverij op de Boulevard de Favauge.
De technische medewerking werd verleend doof
de Beverwijkse Harddraverijvereniging „Prins
Bernhard", waardoor het welslagen van de drave»
rij zelve reeds was verzekerd.
De voortekenen waren minder gunstig, want tot

en met Zaterdag verleende het weer geen mede»
werking. Zondag j.1. scheen echter een heerlijk en
warm zonnetje, waardoor het bezoek aan deze
eerste harddraverij geweldig meeviel. De loting

had in café „Trianon" op het Stationsplein een
vlot verloop, hoewel van de 22 paarden er jammer
genoeg maar 15 -zich aanmeldden. De volgende
maal zal dit de eigenaars van paarden niet meer
gebeuren, want van de draverij te Zandvoort is

een goede roep uitgegaan!!
De voorbereidende werkzaamheden waren op

tijd klaar, terwijl des middags ongeveer vijftig

Zandvoortse ingezetenen optraden als helpers en
controleurs. Een woord van lof voorts aan de pad»
vinders voor hun welwillende medewerking.
De kortebaansdraverij (325 meter) had een vlot

verloop en er was spanning genoeg, want niemand
verliet vóór zes uur de baan. De uitslagen waren,
tenslotte:

1. ^4ura V., eigenaar J. Haan te Wijde Wormer
en berijder J. Vergaij, 305 meter.

2. Edzard, eigenaar en berijder D. 'Pronk to
Hilligersberg, 315 meter.

3. Zora, eigenaar A. 'P. Keizer te Amsterdam
en berijder J. Wagenaar, 305 meter.

4- Anna Bradford Gui, eigenaar en berijder K.
C. G. Verkijk te Den Haag, 320 meter.
Des avonds had om zeven uur in de bovenzaal

van pavillon „Riche" de prijsuitraiking plaats.

Door familie=omstandigheden, zo deelde de heer
A. Blom Flzn, voorzitter van de Beverwijkse Hard»
draverijvereniging „Prins Bernhard" mede, was
Burgemeester H. van Alphen verhinderd de prij»

zen uit te reiken, hetwelk nu zou geschieden door
den vice»voorzitter van de V.V.V., den heer C. L.

Bohvidt Sr.

De heer Blom wees nog op het voor 100% sla»

gen van deze draverij en hoopte, dat deze wed»
strijd voor Zandvoort in ieder geval niet de laat»

ste zou zijn. Hij noemde de baan op de Boule»

vard de Favauge de beste van geheel Nederland
en Zandvoort een Eldorado. In het bijzonder

bracht spreker dank aan Burgemeester Van Al»
pnen en aan het Gemeentebestuur, evenals aan
den initiatief=nemer, den heer A. H. Pomper.
De heer Bohvidt dankte in een geestige toe»

spraak de vereniging „Prins Bernhard" voor dei

technische medewerking en reikte met een toe»

passelijk woord de prijzen van ƒ 300, ƒ 100, ƒ 50

en ƒ 15 uit.

De heer J. A. C. Kruyt, directeur van de V.V.
V., wees op het belang voor Zandvoort door het
organiseren van een 'draverij, doch aan de andere
kant wordt de paardensport toch eveneens ge»

diend. Het mes snijdt dus van twee kanten! Dank
werd gebracht aan de vele, harde werkers, waar»
aan V.V.V. veel heeft te danken, zoals o.a. do
padvinders, de controleurs, de kassiers, de politie,

de pikeurs, jury en starter.

De heer Vergaij dankte namens de Pikeursver»

eniging, waarna de heer Stammcs, voorzitter van
do Santpoortse harddraverijvereniging nog enkele
waarderende woorden over de organisatie sprak.

De heer G. Kiefer, voorzitter van de Commissie
voor Vermakelijkheden van de V.V.V., deelde

tenslotte mede, dat besloten zal worden tot op»

richting van de Harddraverij»vereniging ,Zand»

voort" en dankte nog in het bijzonder Dr. C. A.
van Fraassen en de leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade.

Geconstateerd kan dus worden, dat de eerste

harddraverij van de V.V.V. door aller medewer»
king cen groot succes is geworden!

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
Afdeling Zandvoort.

In de samenstelling van het bestuur kwam door
het bedanken van ds. Tromp en Mw van der

Toorren een wijziging. In deze vacatures werden
gekozen do heren van Stuivenbcrg en Bakker. De
eerstgenoemde belastte zich met de penningmees»

ters en secretaris»werkzaamheden, terwijl Ds. van
der Vloed optreedt als Ie voorzitter.

Aan de aftredenden alsook aan mejuffrouw van
Stuyvenberg, die de beslommeringen van het pen»

ningmeesterschap heeft waargenomen, de dank

van bestuur en leden voor hun arbeid in 't belang

der afdeling verricht.



GarageV • i § gd
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

v«h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 208
Kortom, voor alles op autogebied 2088 opgebeld

!

Voorlopige Agenda
Maandag 30 Mei — Gemeenteraadsvergadering.

Donderdag 2 Juni. — Blauw Weeksavond, geor»
ganiscerd door N.V, N.C.G.O.V. en J.C.G.O.B.

Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.*zwenrwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. — Internationle
Schernrwedstrijden in het Noorderbad.

ATTENTIE. Foor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

. Ver. voor
Sccr. afd. Zandvoortt
Dr. Metzgerstraat 75a

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP t

2-5^6-0
(Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

H.H. ROKERS I!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Wegens groot succes

Voor reclame heden Zater-
dag 1 hele fles Slaolie
Arachide voor 45 cent

'Alleen in de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
Tevens het goedkoopste adres voor Uw GROEN»
TEN, AARDAPPELEN en FRUIT.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling
Per abonnement

ƒ
ƒ

0.90
0.75

7 - Tel. 2612

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
geeft U de raad koop
bijtijds' een R ijw i e I

of laat Uw Rijwiel grondig nazien.

Rijwielonderdelen tegen de laagste prijzen, Ban»
den giatis omleggen

Tandems te Huur

Henk Schuilenburg
Alleen

Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

mUfl«BniUMEBBHB»!
f Vestigt U zich te Zandvoort l

en zoekt U een _____ n
3 WIJNHANDEL S
Jg Draai de schijf 2

2-6-5-4 g

3 Slijterij Brink 1- Grote Krocht 28 =

gj Vraagt prijscourant.

MaBmtnHIBHHi9fl«IH«H«>«

Smaakvolle Bad-
en Strandkleding
en BUSTEHOUDERS, JUMPERS en DA*
MESROKKEN.
LINGERIES en KOUSEN, CORSETTEN

De laatste snufjes in

Kinderkleding
vindt U in uitgebreide zin in het

KOOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32—34

r

Ziet de Etalages !

!

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's'Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van HOEK en TUYT te VGravenhage of
toezending van postzegels tot een bedrag van 50
cent, sturen wij U als drukwerk, in blanco om»
slag, de vlugschriften, die o.m. het doel en stres

ven van onze Bond uiteenzetten, waaronder ook
een belangrijk door den Bondssecretaris, Dokter
TUYT te 's»Gravenhage, geschreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

Tijdens de ziekte van

DE JONG
is zijn alom bekend

TAFELZUUR
verkrijgbaar bij den heer

L. WENNIK
5 GROTE ZOETZUREAUGURKEN 10 et

Koopt Uw zuurwaren bij den vakman.

ZEESTRAAT 25 - TELEF. 2188

GOEDKOPE BL0EMENHU1S
heeft

BLOEMEN en PLANTEN
voor

WONIÜG en TUIIÏ
tegen zeer billijke prijs.

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060'

HMUUSBaHBBBBHBKMUHHHIBaaB

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

Geen fooien!

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

Moderne collectie klettrhoudende

LA ftlPEKJIPPEN
m ZIJDEN en PERKAMENT. — Verder een
uitgebreide keuze SCHEMERLAMPEN, LEES»
LAMPEN, WANDLAMPJES enz.

Beziet onze etalage.

Technisch Bureau H. J. Zwemmer
KERKSTRAAT 28 - TELEF- 25 9

RIJWIELEN f 42 50
TRANSPORTRIJWIELEN . . . f 55 00

Betaling f 1 per week.

Rijwielhandel JAN POOL
HALTESTRAAT 58

Tandems te huur. Reparatic»innchting

VOOR GOED BEDDEGOED bij i

L. BALLEDUX
Behanger, Beddenmaker, en Stoffeerder
Vraag ons goedkope 3 delige matrasstel

TRAMSTRAAT 9 TELEFOON 2596-

aHttBnHBSnMnHHHMHBHMMMHI

VOOR KRISTAL-
EN NATUURIJS

gemalen en in staven en

Vr i cszout
3s Uw adres: i

Piet Paap
Halte»traat 61 - Telefoon 2171
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B n.v. Anth* Bakel&s

KERKSTRAAT 29—31 B
- TELEFOON 2513 - B

GROTE KEUZE s
8

Bad- en Strandartikelen

B TENNISPANTALONS en SCHOENEN n
m HEREN»MODE»ARTIKELEN
B OVERHEMDEN, DASSEN 5
S LINNEN PETTEN 2

KOOPT
•in

ZANDVOORT

Noorderbad ZEE- en ZONNEBAD
Café-Dancing (Vergunning)

met
GROTE WINDBESOHUTTE TERRASSEN — _ ZWEMBAD (enig in Nederland)
BOOTJES _ BASSIN _ KINDERSPEELPLAATS (met Kindertheater)
ZEEGLIJBAAN — VLOT IN ZEE (draagkracht 50 personen).

WIJ BRENGEN IN 1938:

INTERNATIONALE ZWEM: EN SCHERM*WEDSTRUDEN
OPENLUCHTCONCERTEN — AVONDFEESTEN _ VUURWERKEN
KINDERFEESTEN SPORTWEDSTRIJDEN

VANAE PINKSTEREN, 5 JUNI DAGELIJKS:

Orchestre MARCEL DUFRESNE
Speelde voor leden van het Koninklijk Huis.

Vleugel en Accordeon DENNY MILLER met haar aardige chansons

WOENSDAG, ZATERDAG en ZONDAG MATINEE van 3.30 tot 6.30 uur.

Tarieven Zandvoortse Ingezetenen
ZEE» en ZONNEBAD, dagkaart ƒ 0.35

DITO KIND, tot 16 jaar ƒ 0.25

DAGKAART WOENSDAGS ƒ 0.25

MAANDABONNEMENT, de gehele dag geldig ƒ 3.00

DITO VOOR KIND f 2.00

SEIZOEN»ABONNEMENT, de gehele dag geldig ƒ 5.00

DITO VOOR KIND ƒ4.00

Ie Pinksterdag 3 uur ii.m. WEDLOOP NAAR ZEE
waaraan kunnen deelnemen:

A. DAMES EN KEREN B MEISJES EN JONGENS TOT 16 JAAR
Voor elke groep stellen -wij beschikbaar 2 gratis Seizoenabonnementen.
Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig badbewijs. Winnaars, die eventueel

reeds in het be^it j-ijn van een seizoenabonnement, krijgen het betaalde bediag terug.

VOOD UW BOEKIJOUDMCj

V/ILHELIIinASTBAAT 1

Ett

1

SCHUin TEGENOVER KRELAGENUIS

BELA^TindZAKEn

ACCouriTAflTrskantoor

PAUIvanMUMiI
WILHELM IHAÖTRAAT 1HAARLEM

TELEFOOH 11715.
Inlichtingen geheel vrijblijvend



Openbare Verkoping

Notaris G. Wolzak Hzn
te Haarlem zal Woens*
~dag-l Juni 1938, des na»
middags om 2 uur in het
„Pension X" Gr.Krochtl
(Kerkplein) te Zand*
voort -

in het openbaar
verkopen t

l.ihuis m.garage te Zand»
voort, Zandvoortsel. 137,

met eeuwigd. recht van
erfpacht van de grond,

' B 6450, groot 6,88 A.
Ontruimd te aanvaarden.

2. huis en erf, Zandvoort
Parallelweg 69, groot
0.68 A.
Ontruimd te aanvaarden
Bezichtiging Dinsdag en
Donderdag van 2—4 u.

r Aanvaarding bij betaling
• voor of op 13 Juli 1938.

Inlichtingen ten kantore
van gen. Notaris "Van
Eedenstraat 20, 'Haarlem

Gevraagd per 1 Juni

Net Meisje
in klein gezin, juf-

frouw aanwezig voor
-dag en nacht, gedurende
•de zomermaanden, daar-

na te Amsterdam. Hoog
loon. Philips, Kostver-
lorenstraat 11.

GEVRAAGD:
Nette Loopjongen

Van Deursens Aardaps
pelhandel, Kerkplein 8.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

^Leeftijd 16 a. 17 jaar voor
kinderen en lichte bezig*
lieden. A. Vaarwerk.Zee*
straat 44.

GEVR. VOOR DIRECT
FLINKE JONGEN
Stationsplein 29, alhier.

Rijwiel» en Motorhandel

GEVRAAGD :

Ongemeub. Huis
voor 3 mnd-, 6 kamers,
Billijke prijs. Br.: Boek*
horststr. 8, Den Haa'g.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

als Werkster of dagmeis*
je. Zondags vrij.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4801.

WONINGRUIL
HILVERSUM,

mod. geriefl. huis, bad,
tel. garage, bij bos en
heide, prachtig gelegen,
ook tegen kl. huis.

Br. bur. Zandvoortse Cri
Gertenbaöhs Drukkerij,
onder no. 4802.

TE KOOP:
Moet weg! IJsmachinc
8 1. en toebehoren, week»

tel 80 1; Badkuip; Hang*
at, Radiotoestel, Foto*

toestel 6x9, Statief, Ver*
rekijker, Opeltje 1933,
open dak 1 op 12.

Hugo de 'Grootstraat 21.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen.

Boul. de Favauge 34,
2x bellen.

K inderwagen
compleet met bedje ter
overname aangeboden.
Te bevragen:
14 Oranjestraat 14 bv.

TE KOOP:
Slaapk. en Huisk.

Ameublement
Te bezichtigen na 3 uur.

Adres te bevragen bur.
Gertenbaöhs Drukkerij
Zandvoortse Courant.

Gevorderd Pianiste
zoekt gelegenheid tot

studeren
ged. maand Juni, alle

werkdagen 's morgens
van 10—12 uur.

Br. m. voll. inl. en cond.
Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbaöhs Drukkerij
onder no. 4803.

TE KOOP GEVR. een
ZONNESCHERM

3.40 m. breed.
Grote Krocht 35boven.

ZANDVOORT
GEVRAAGD:
Vrij gemeub. Huis

of 3 a 4 kamers en vrije
keuken van 1 Juli tot 15
Aug. Br. m. uiterste prijs
ond. R 85 Adv. Bur.
Rouma*Co. Amsterdam.

TE KOOP GEVRAAGD:

HUIS
in Zandvoort in. ruil voor pr. moderne villa

m. garage, gel. in de directe omg. v. Heem»
stede bij trein en tram. _ _
Br. onder no. 4804 bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij.

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

WONINGBUREAU
„K E IM W E M E R LAND"

4HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur*innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

5TRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Keppemans Bazar
GROTE KROCHT.

JAC- TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JD^f Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Schoenmakerij Wed. P. Paap
PAKVELDSTRAAT 3

Ie klas Reparatie-inrichting
BILLIJKE PRIJZEN—————

—

Het adres voor

Elastieken Kousen

in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering [Zonnebrand-artikelen

GUMMI-

Iedere ouder
kan in volkomen gerust-
heid zijn kinderen zenden
naar de

OPENBARE SCHOOL
want deze

eerbiedigt ieders godsdienstige gevoelens

Afd. Zandvoort van „VOLKSONDERWIJS"

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 2550. Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 28 Mei tot en met Woensdag
1 JUNI, aanvang kwart over acht. 5 dagen! 5 Op»
voeringen van de grote superfilm der Metro Gold»
wyn:

DE STORMDUIVELS
met Freddie Bartholomew, Spencer Tracy, Lionel
Barrymore, Melvyn Douglas e.a.

Eindelijk is dan Kiplins onsterfelijk drama der
zee verfilmd! Dit werk boeit door zijn ontroering,
romantiek en avontuur. Het drama van mannen,
die de strijd aanbinden met de zee en hun leven

^ als tol moeten betalen! Vol spanning en majestu»
eus van uitbeelding met een weergaloze rolbezct»
ting, welke een sublieme vertolking waarborgt van
de onsterfelijke karakters van Kiplings Storm»
duivels.

„DE STORMDUIVELS" is de film welke in drie
theaters te Amsterdam gelijktijdig werd vertoond.
10 weken uitverkocht.

De mooiste en meest machtige film van dit sei»

zoen. — Toegang voor elke leeftijd. — Entree:
Parket 40, Parterre 60, Stalles=Balcon 80, loge ƒ 1.»

alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
opvoering van de grote superfilm der Metro:

DE STORMDUIVELS
Entree onder 14 jaar 15 en 25 cent. Boven 14 jaar
25 en 40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 2 JUNI 8-15 uur:

POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van de grote superfilm der Warner Bros

IN CALIENTE
met Dolores Del Rio, Pat O'Brien, Edw. Evereff
Horton. — Een buitengewone amusementsfilm,
een schitterende film. Werd 2 weken met enorm
succes in het Theater Tuschinski te Amsterdam
vertoond.

Toegang boven 14 jaar. Entree 30 en 55 et, alles

inbegrepen.

VANNELLE'S THEE in pakjes

En wel GEBROKEN THEE
Schenkt beier uit dan bladihee

Men doet er langer mee.

U drinkt de fijnste theeën

Goedkooper dan U denk!

Omdèt U van VAN NELLE'S THEE
Steeds vèèl meer kopjes schenkt ....

SPECIAAL AANBEVOLEN

Afiernoon Tea 37 cl. p. onspalje

Golden Cup Tea 34 cl. p. onspatie

Panter 32 cl. p. onspakje

Giraffe 30 cl. p. onspakje

iHaaQt 2&léum vUko&t*.

I
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RENMAG AZIJN „DE KROCHT":
GROTE KROCHT 26 (onder de luifel)

Zandvoort - Telefoon 2679

Aan mijn geachte clientèle bericht ik hiermede,
met ingang van heden mijn sigarenzaak te hebben
overgedragen aan den Heer

C. MEYER
— Terwijl ik U hartelijk dank voor het genoten ver»
E trouwen, beveel ik U mijn opvolger ten teerste
~ an Hoogachtend,

JAN HAGENAAR

5 Onder verwijzing naar het bovenstaande, deel
ik U beleefd mede, de sigarenzaak van den Heer

5 Jan Hagenaar te hebben overgenomen.
H Door een accurate en nette bediening hoop ik.

evenals mijn voorganger, Uw vertrouwen te kun*
S nen verwerven. Beleefd aanbevelend,

S C. M'EYER
1 JUNI 1938.

9

BBBBHBBB

I NU is het tijd voor

Bad* en Strandkleding

„De Waag"
heeft een sortering, waar iedereen keus uit kan
maken.

De nieuwste snufjes in STRANDBROEKEN,
SHORTS, PLASTRONS, BOLLERO'S, voor da»
mes en kinderen.

KINDER=SHORTS, zuiver wol 98 et

DAMESSHORTS, zuiver wol 139 et

LANGE DAMES STRANDPANTALONS,
zuiver wol, v.a. 2.98, m.2 zakjes en ingestikte naad
DAMES BADPAKKEN, zuiver wol, reeds voor 98
ZIJDEN KNIEKOUSEN 39 et

GROTE KEUZE IN

Damesjaponnen, Kinderjurken,
Blouses, Jongensbroekjcs

KAMPEERBROEKEN 1.39

FLANELLEN HEREN PANTALONS .... 1.95

FRESCO H. PANTALONS in grijs en beige 2.95

De fijnste DAMES LINGERIE, ZIJDEN ON»
DERGOEDBREN, NATUURZIJDEN KOUSEN
enz. enz.

Onze collectie is met de grootste zorg samenge*
steld, met rijke ervaring, vakkennis en smaak.

In BORDUURKLEDEN, SPENCERS, enz. een
volledige sortering.

Ziet onze prijzen en vergelijk onze
kwaliteiten! Alleen het betere genre
tegen abnormale LAGE PRIJZEN

„Ecndracht'Vzegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijrï De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Het meest bekende en grootst
gesorteerde magazijn in Zandvoort

Eens klant . blijft klant

Zandvoorts Verkooplokaal
|

Brugstraat la - Taxateur J. Waterman

Laatste Veiling in dit seizoen
op DONDERDAG 2 JUNI te 10 uur
ten overstaan van Deurwaarder Erbrink, o.m. van
vele matrassen, pelmvs, kussens, ledikanten,nachU
kasten, wastafels, spiegelkasten, enz afkomstig
van een groot hotel.

Verder een eetkamersameublement, en uitgebreide
collectie hnoleums, karpetten, buffetten, stoelen,

fauteuils, fornuizen enz.

Te bezichtigen op Woensdag 1 Juni van 2—6 uur n.m.

PASVEER BEZOCHT £
GOEDKOPER GEKOCHT •

SERVETTEN, per rol 19 et W
3 ROL CLOSETPAPIER 10 et •
10 METER KASTPAPIER 10 et A
ALL. FLUITKETELS 45 et S
KEUKEN SPIEGELS 29 et W
GROTE DOOS WAS 20 et m
3 PROV. BUSSEN 64 et S
FLINKE BROODTROMMEL 98 et W

ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES •

Fa. Th. PASVEER f
Haltestraat 27 — Telefoon 2810 X

I HEDEN LAATSTE DAG §

ÏÖI
| '|4 blik Gemengde Biscuits iK «

j

f voor lw W*
bij V- pond „Verko's" koffie van 40—35—30—27

of 22 et.

VERKO'S

A. Vaarwerki
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2921

EEN VOLMAAKTE MAALTIJD met

PRIMA AARDAPPELEN
zolang de voorraad strekt . . . . 10 kg. 70 cent

'Heerlijke Zandv. duinaard., Robijnen 12 et per kg.

Zeeuwse bonten, 10 kg ƒ 1 00

Nog voorradig: Friese Red Star en Bintjes.

Spring=Malta's, per kg 23 et

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476



E. KONING
Swaluëstraat 10

Pakvcldstr. 23

Huis- Letter-
se h i I d e p en
G lazenmaker

Handel in Glas- m
en Verfwaren S

Scherp concurrerende prijzen

S Behangselpapieren Witkalk f
IBIHBBBnnUl

Door ons groot succes

ook deze week bij BATA weer

GRATIS HAKKEN
Bij ieder paar Zolen

de hakken geheel gratis
Laat ook Uw KOUSEN bij ons

repareren, ladders ophalen v-a. 10 et

Haltestraat 7 - Tel. 2612 - Zandvoort

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

H-H- Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»
richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15

—

Keukens vanaf ƒ 8.

—

Ie klas uitvoering.

KLNOURIS - Brugstraat 6

ELECTRO-TECHNISCH BUREAU
J. G. DIETZ

PRINSESSEWEG 21

TELEFOON
2-7-6-4

GOKKEN MAG NIET
^ GA DAAROM RECHTSTREEKS NAAR

| „DE CONCURRENT"
^ en U hebt gewonnen, zonder gokken. Profiteer tegelijkertijd van onze

J GROTE WEKELIJKSE RECLAME

% I pond Reuzel voor slechts . , , , 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

I

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

| Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

% Haltestraat 5 - Telefoon 2994
^ 's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags.

^ Zondags van 10—2 uur geopend

SLAAPKAMERMATJE 59 et

FLINKE KEUKENMATTEN .... 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

OOOOSMATJES 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

GESCHOREN MATTEN 108 et

W.C. MATJES 25 et

TWISTED MATTING, per meter. . 59 et

VLOERBEDEKKING
per meter . . 78 cent

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 - Telef. 2810

MAAR

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hegeweg 27
Telefoon 2989

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

ej. E. SZARAZ
GODSDIENSTOEFENINGEN

Ned. Herv. Gemeente.
Zondag 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 29 Mei 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 29 Mei 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning.
Cat. Zondag 22.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Gndsd. Leven). Brugstr. 15
Zondag 29 Mei 10.30 uur: Prof. Dr. G. A. v-d.

Bergh v. Eisinga uit Bloemendaal.
Zondagsschool 12—1 uur.

Ned. Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Vrijdag 3 Juni Aanvang v.d. Sabbath 8 uur.

Zaterdag 4 Juni Einde v.d. Sabbath. Avonddienst
te 10.15 uur.

Zondag 5 Juni Wekenfeest, Ochtenddienst 8 uur,

Avonddienst 10.16 uur.

Maandag 6 Juni Wekenfeest: Ochtenddienst 8 u.;

Avonddienst 10.17.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.
n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 7—8.30 uur-
n.m. 2—4 uur.

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen 'Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huuiannes
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

6M6G Algemene Bekendmaking

I Het Echte KERKMANS IJS f

s
alleen Standplaats Tramhalte
maar niet elders in de Gemeente

LOOP DUS NIET VERKEE
Als U een verfrissing wilt hebben, koop dan bij

KERKMAN UW IJS
Het hoogst in kwaliteit

Het meest verfrissend

t

i
W En gezond voor Uw kinderen W

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mar»
kiezen of laat deze op»
nieuw overtrekken.

Inlichtingen, Begrotingen
en Stalen 'kosteloos.

Vraagt steeds
„HEBOXLINNEN"
Zandvoortse
Markiezenfabriek

gBsPMlPs JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 2470

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 2164

nuniiamiininninbig

Glas- en Verfhande'

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BFJHAN'GSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . .7% cent

Dikwijls is het na een verbouwing:

de kosten $moeten er uit
en dan betalen de cliënten die kosten.

GEEN VREES!
Wij zijn nu in staat, nog meer dan voorheen, onze
LAGE PRIJZEN te handhaven, ook al, doordat
onze clientenkring is uitgebreid,

DUS ALLEN NAAR
GROENTEN- en FRUITHANDEL

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Schilderwerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562

Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASÏTS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

27. 'Opeens — floepl daar werd de hele paal
uit de grond getrokken! Maar Arthur Mackin»
tosh, die juist aan de deur van zijn winkel stond
en de gedachte niet kon verdragen, dat iets, wat
aan Engeland toebehoorde zomaar weggehaald
werd, sprong op de lantaarn toe en klampte zich
er wanhopig aan vast. De Pegasus, niet bij machte
deze onverwachte weerstand te overwinnen,
stopte

28. Maar op zijn beurt kon ook meneer Mac»
kintosh het niet langer volhouden en liet opeens
los. De lantaarn sloeg opeens naar de andere
kant over en trof met kracht het hoofd van den
braven diender Teddy Clubcwayer, zodat het
glas op de helm des onverschrokken politic»

dienaars verbrijzeld werd. En daar zat het hoofd
van den armen Teddy in de lantaarn gevangen!

WITTE
SCHOENEN

IN LINNEN EN LEDER,
.MET LEDER ZOLEN
EN RUBBER ZOLEN

MET EN ZONDER HAKKEN

WIT
SAMOA'S

de grote Zomerdracht

Grote Collectie in

Alph. Sprengers
Schoenmagazijn
Grote Krocht 13 - Tel. 2106

v.h. Gr. Krocht 8 t.o. het Gem.'huis.

Ziet, alvorens elders te kopen,
de etalages!

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

Heden nogmaals bij aankoop van minstens 50 et

Een half pond Gekookte Worst voor 15 et

of een half pond Leverworst voor 10 et

Ons overheerlijk Pekelvlees per ons 16 et

Schoolstraat 3 - Telefoon 2703

Bij ons slaagt U toch het best met

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et'

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J- DE MAAR
OUD -. BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v-m. n.m

Zaterdag 28 Mei 2.38
Zondag 29 Mei 3.20

Maandag 30 Mei 4.08
Dinsdag 31 Mei
Woensdag 1 Juni
Donderdag 2 Juni
Vrijdag 3 Juni . .

.

Zaterdag 4 Juni .

Zondag 5 Juni . .

.

4.53
5.45
6.36
7.30
8.32
9-40

3.03
3.48
4.36
5-26

6.18
7.07
8-04

9.09
10.15

10.34
11.16

12.32

1.22

2.14
3.03
4.00
5.05

10.58
11.44
12.04
12.48
1.42
2.32
3.26
4.28
5.35

MONDACCORDEON*VER. „EXCELSIOR"
Op Donderdag, Hemelvaartsdag, heeft „Excel»

sior deelgenomen aan het concours in Rotterdam
met het volgende resultaat:

lste prijs: in de accordeonsafdcling, 307 punten.
2e prijs in de marswedstrijd, 57 punten.
3e prijs: in de concertwedstrijd mondharmonica,

233 punten.
Voorwaar een resultaat, om trots op te zijn.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOU.RA..NX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

puiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Als wij eens inplaats van drie vissen die gapen
Een schitterend zonnetje zetten in 't Zandvoortse

wapen,
Zou dan de lichtgodin uit erkentelijkheid voor

die eer
Ons niet zeeg'nen ieder jaar met wonderschoon

weer?

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

i Economische Democratie.
Het leek er de laatste maanden op, dat er iets

aan het veranderen was in het Nederlandse volk
en speciaal in de toonaangevende politieke krin»
gen, zodat verwacht — althans gehoopt — mocht
worden, dat er nu eindelijk eens fors zou worden
ingegrepen in de voor allen en alles beschamende
en fatale werkloosheidsmisère. Wat al uitingen
van diverse zijden kon men lezen, dat het zó niet
langer ging! En dit alles scheen zijn bekroning te
zullen vinden bij en door het werkloosheidsdebat
in de'Tweede Kamer naar aanleiding van de inter»
pellatie van Prof. v. Gelderen. Ook de door S.D.
AJP. en N.V.V. georganiseerde igrote demonstra»
tieve vergaderingen wekten de hoop, dat er van
de regering nog heel wat meer verlangd zou wor»
den dan zij bereids aanbood (30 of 60 millioen).

'Edoch, veel is er over ide noodzaak tot krachtig
ingrijpen geschreven en gesproken in kranten en
op vergaderingen, en heel veel is er nu in de
Tweede Kamer al over gesproken — en nóg is

men er niet mee klaar —, maar dit staat nu wel
al vast: 't wordt weer niets van betekenis.
Geen fors, doelbewust ingrijpen met de wil om

ook in economisch opzicht de ware democratie
te betrachten kan van deze regering worden ver»
wacht, geen eensgezind besluit kan van de Twee»
de Kamer meer worden gehoopt. De woordvoer*
ders van ide verschillende partijen hebben hun
mening gezegd, en het blijft sukkelen, volgens Dr.
Colijn nog wel tien jaar lang.

Als tenminste niet binnen die tijd de Volks»
vertegenwoordiging' tot' het inzicht wordt ge»
braoht, dat zij van de regering feitelijk niets an»
ders heeft te vragen dan dit ene:

Kunt en wilt gij zodanige maatregelen ne:
men, dat aan iedere Nederlander een 6e»
hoprlijk bestaan is gewaarborgd?
Zó neen, ga dan heen.
Zo ja, doe het dan. Blijkt echter, dat ge
het toch niet kunt, maak ook dan plaats
voor een regering, die het wèl kan —
Maar ja, dat zal nog wel een paar dagen duren,

want daarvoor is allereerst nodig, dat men méér
mens en minder partijman durft te zijn. En voor
we dat in ons kleine sectarische landje weten te
bereiken, zal wel eerst algemeen het water tot
de lippen moeten komen.
Tot zolang zullen we dus moeten blijven accep»

teren, dat de ene Nederlander wèl en de ander
niet een behoorlijk bestaan heeft, terwijl we toch
allen — heet het niet zo? — leden zijn van één
groot gezin.

En ondertussen gaat de N-S.B. door met munt
uit het geval te slaan, wat haar niet kwalijk te

nemen was, als ze het maar zakelijk en behoorlijk
deed. Zij speculeert er op, dat de teleurstelling

over het falen van de democratie bij velen zal om»
slaan in liefde voor haar dictatuurbewegin'g en
blind vertrouwen in haar schone beloften en per»
tinerite verzekeringen.
Maar dat zal niet lukken, behalve bij de uit hun

evenwicht geraakte wanhopigen. Welk aantal he»
laas door dit werkloosheidsdebat in de Tweed«
Kamer wel weer zal zijn toegenomen.
Voor de democraten zij dit feit mede een sti»

mulans om thans alle krachten te concentreren
op wat we het eerst nodige noemden: de econo'
mische democratie.
Want zonder deze zal de democratie het op de

duur niet kunnen houden tegen de opdringende
dictatuurbewegingen. Wie nog heden denkt te

kunnen volstaan met het beoefenen der politieke
democratie, wie nog steeds niet inziet de nood»
zakelijkheid van het betrachten der economische
democratie, die miskent de tijdgeest en zal met
al zijn democratische gedragingen slechts wind
blazen in de zeilen der dictatuurbewegingen.

IHet behoud der democratische vrijheid en men»
selijkheid wordt tenslotte niet bewerkstelligd door
een sterk leger maar door oprecht en doelbewust
economische gerechtigheid te brengen aan heel
ons volk.
Dat voor deze waarheid het mislukte werkloos»

heidsdebat de ogen van vele democraten geopend
moge hebben, dan heeft het achteraf toch nog
grote winst opgeleverd.

Ik wil het hopen!
DIXL

RAADSVERGADERING
Maandagavond vergaderde de Raad van onze

Gemeente ten raadhuize onder leiding van Burge»
meester Van Alphen.
De heer Vallo had bericht van verhindering ge»

zonden, de heer Koning was door ziekte verhin»

derd.
Burgemeester Van Alphen deelde mede, dat hij

den zieke een bezoek had gebracht. Hij had hem
een spoedig herstel toegewenst, ook namens de
Raad, overtuigd, dat hij daarbij namens alle raads»
leden sprak.

Notulen.
De notulen van de vergadering van 28 Maart

werden onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken.
Wethouder Van der Moolen had een schrijven

gezonden, waarin hij dank bracht voor de belang»
stelling van de Raad bij zijn zilveren huwelijks»
feest.

Goegegckeurd was door Ged. Staten de Ge»
meentebegroting 1937.

Eveneens was goedgekeurd de regeling der Zie»
kengelden. Goedgekeurd was de verhuur van
enige percelen grond.

Over een schrijven betreffende een geschil over
waterverbruik zullen B. en W. prae advies uit»

brengen.
De heer Molenaar had verzocht enige vragen te

mogen stellen over het afzetten van de wegen bij

de Boulevard bij de paardenrennen en over den
leider van het Zuiderbad.
Na afhandeling van de agenda zal hem daar

voor gelegenheid worden gegeven.
Besloten wordt een vergunning voor strandfoto»

graaf te bepalen op ƒ 30 per seizoen.

Huurverlaging.
De bewoonster van het perceel Van Speyk»

straat 19a had verzocht de huur van dat perceel
te verlagen.

B. en W. stellen voor de huur van ƒ 30 per
maand te brengen op ƒ 27.50.

Wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Stemdistricten.
Er wordt een verandering voorgesteld in de

verdeling der stemdistricten.
1. Alle delen die niet tot een der andere dis»

tricten behoren (gebouw Haltestraat 4);
2. Het 'deel tussen Hogeweg en Rozennobel»

straat en de Grote Krocht tot de nummers 10 en
3. (Oude Bewaarschool);

3- Alles ten Noorden van Kostverlorenstraat
en Zeestraat. (School C);

4. Het deel tussen Kostverlorenstraat en Bre»
derodestraat. (School D.);

5. Ten Oosten van de 'Haltestraat en ten
Noorden van de Haarlemmerstraat. (School B.);

6. Zandvoortselaan en duin (perceel Zandv»
laan 187);
Wordt met algemene stemmen aangenomen.

Verhuur.
De bewoner van perceel Duinstraat 3 had ver»

zocht de huur van deze gemeentewoning te ver»
lagen. B. en W. stellen voor de huur van ƒ 6.50 te

brengen op ƒ 5.50 per week.
De heer Groen had deze zaak gaarne in de

Commissie behandeld gezien.
De heer Molenaar meent, dat de huurverlaging

billijk is, maar dat de Gemeente niet zo'n groot
deel van de tuin had behoeven af te nemen.
De heer Suerink vraagt naar de regeling bij de

afsluiting.

Wethouder Slegers wijst er op, dat dit perceel
buiten het Woningbedrijf valt, zodat het niet eerst
in de Comm. behandeld behoefde te worden.Waar
nu het verzoek .om huurverlaging werd gedaan,,
hadden B. en W. gemeend, tevens een gunstige
gelegenheid te hebben wegverbetering aan te bren»
gen, later zou misschien bezwaar gemaakt wor»
den.
De Raad keurt de verlaging met algemene stem»

men goed.

Verhuur Kiosk.
B. en W. stellen voor, aan den heer Van Pete»

gem op de oude voorwaarden de kiosk te verhu»
ren op het Badhuisplein voor ƒ 200 per jaar.

De heer Molenaar vindt -die kiosk daar niet op
zijn plaats, 't is er gevaarlijk bij druk verkeer en
de pensions ondervinden er schade van.
De Voorzitter ziet dat zo niet. Wat de veilig»

heid betreft, dat wordt beter als straks de ver»
keersregeling weer wordt ingesteld.
Met de stem van den heer Molenaar tegen

wordt het voorstel van B. en W. aangenomen.

Zandafgraven.
De N.V. Zandvoorts Duin heeft aangevraagd

de terreinen te mogen uitgraven tussen Kenne»
merweg en het Boogkanaal. De aesthetisch advi»
seur heeft geen bezwaren. B. en W. stellen voor
de gevraagde vergunning te verlenen.
Wordt met algemene stemmen goedgevonden.

Aangehouden.
Het voorstel van B. en W. tot deelneming aan

de Fraude Onderlinge wordt door B. en W. aan»
'gehouden.

De Brug.

Na lange onderhandelingen zijn B. en W. zo ver
gevorderd, dat ze menen een begin te kunnen ma»
ken met de brug bij de Van Speykstraat, die de
verbinding zal geven met Plan Noord.

't 'Eerste plan was een spanwijdte van 60 m.,
kosten ƒ 43.000. De schelpenplaats zou dan ver»
vallen en voor de brug komen.
De gehele overbrugging zou daardoor overbo»

dig worden, als het P.E.N, gebouw er niet stond.
Ër zijn voorwaarden voor toegangswegen tot die
loods. 'Enige tegemoetkoming is wel gegeven, zo»
dat met ƒ 27.000 volstaan kan worden. Beschik»
baar komt 29400 m2 terrein, dat op erfpachtsvoor»
waarden aanvaard kan worden. De spoor krijgt

twee terreinen, 4300 m2 bij de Vondelstraat en
1200 m= bij de Noorderduinweg. De Gemeente
vergoedt de Spoor de kosten van verplaatsen, ver»
hoogd met 10% voor toezicht en tegen een rente»
vergoeding van 5°/o. Ook zorgt de Gemeente voor
de afzetting van de terreinen bij de kabelloods.
De totale kosten zullen bedragen ƒ 188230.
'Deze uitvoering wordt gezien als werkverschaf»

fingsobject.
Wethouder Slegers geeft toelichtingen. Hij ver»

klaart te weten, dat het voorstel niet volledig is,

maar wijst er op, wat na vele onderhandelingen
eindelijk bereikt is. Maar de werkverschaffing
heeft dringend een groot object nodig. Hij be»
cijfert, dat deze twee ton nooit een strop kunnen
zijn en berekent een tegenwaarde van ƒ 315.000
aan nieuwe bouwterreinen. Hij vraagt vrijheid

voor B. en W. om verder de plannen uit te kun»
nen voeren.
De heer Joustra verklaart geen houvast te heb»

ben aan de grote woorden. 'Hij gelooft, dat de
Gemeente de minste weerstand heeft geboden.
Hij heeft bezwaar tegen de klinkerbestrating en
zou liever zien, dat de nieuwe directeur van P.W.
deze zaak behartigde. Ook de grondruil is hem
niet duidelijk en hij wijst er op, dat het P.E.N,
onze Gemeente op grote onkosten jaagt. Van een
semi»overheidsbedrijf noemt hij deze handelwijze
als van een uitgeslapen bouwspeculant. Hij kan
de begroting, zoals die nu is, niet volgen en het
voorstel heeft zijn vertrouwen niet.

Ook de heer Bolwidt meent, dat er aan het
voorstel nog al wat mankeert. Er zijn meer calcu»
laties geweest, die later bleken foutief te zijn. De
loods van het P.E.N, vormt een beletsel. -Maar hij-

wil 't goede in het voorstel zien. In de eerste

plaats het object voor werk en dan de betere ver»
binding met Plan Noord. Hij vertrouwt, dat later
wel uitgebreider inlichtingen zullen komen.
De heer Van Rijnberk juicht het voorstel wel

toe, maar heeft bezwaar tegen uitvoering in werk
verschaffing, dus tegen het laagste loon.
De heer Molenaar is teleurgesteld over de on»

volledigheid. Hij aanvaardt die waardevermeerde»
ring maar niet zo. Hij zou de grote overbrugging
nemen en 'dan zien, wat met onderhandelingen be»
reikt kan worden. Die kabelloods zal een blok
aan 't been blijven. Aan bouwgrond is in Plan
Noord geen gebrek. Hij had liever een positief
voorstel gezien, want wat zullen B. en \V. nu ver»
der doen? De voorwaarden van het Werkfonds
zijn niet bekend. Ook de verdere kosten niet.
De heer Elffers beheerst dit voorstel ook niet.

Maar hij zal zich laten leiden door de deskundi»
gen, die van de technische kwesties beter op de
hoogte zijn. Hij zou ook van belanghebbenden bij»
dragen in de kosten gaarne zien, want de kabel»
loods maakt grote uitgaven noodzakelijk, waar
anders -met een dam kon worden volstaan. Is dat
tengevolge van een overeenkomst met de Spoor»
wegen, dan kan men daartegen anders redeneren,
want ook die verlegging vraagt grote uitgaven.
Wethouder Slegers verdedigt het voorstel, 't Is

het beste, wat men na jaren onderhandeling heeft
kunnen bereiken. Het plan heeft de volle mede»
werking van den heer Zwiers, die een groot deel
van de onderhandelingen zelf geleid heeft. Ook
wijst hij er op, dat Gedeputeerde Staten ƒ 75.00
hebben toegezegd. Hij wijst op het voordeel, dat
dit werk veel werkloon bevat, wat voor de werk»
lozen van groot belang is. Ook het Werkfonds
helpt door berekening van lage renten. Maar waar
dit resultaat bereikt is na vele onderhandelingen
met allerlei instanties, kan niet een deel nu weer
anders beschouwd worden.

Later krijgt de Raad volledige inlichtingen.
De heer Molenaar blijft er bij, dat men op ge»

vaarlijk terrein is, als men het advies van den
wethouder volgt. Als werkobject vindt hij het
geen gezond voorstel. De Gemeente moet zeggen,
hoe ze het wil hebben en het zich niet laten zeg»
gen.
De heer Groen weet de moeilijkheden, maar

acht de opzet te duur en gelooft, dat onderhande»
lingen nog wel tot lagere prijzen zullen leiden.
De heer Van Rijnberk heeft ook bezwaar tegen

de vele bijkomende kosten. Hij pleit voor 't Vis»
serspad als werkobject.
. Wethouder Van der Moolen wijst er op, dat
ook rekening is gehouden met de eisen, door het
Werkfonds gesteld.
De Voorzitter meent, dat deze mededeling be»

schouwd moet worden als een eerste contact. Ver»
der was ook vooral het grote belang, hoe Plan
Noord aan een betere verbinding te helpen. De
schelpenplaats zou later geschikt zijn voor uitste»
kende sportterreinen b.v. Op dit eerste contact
zullen wel verdere voorstellen volgen.
De heer Elffers dringt er nog eens op aan, dat

niet alle uitgaven geheel door de Gemeente ge»
daan zullen worden. Als de Raad dit onderstreept,
staan B. en W. sterker.
Met de stem van den heer Joustra tegen wordt

het voorstel daarna aangenomen.

A rbeidsovereenkomst.
De heer Suerink trekt zijn voorstel over Ar»

beidsovereenkomst in.

Huurkoopwoningen.
Verschillende bezitters van huurkoopwoningen

hadden gevraagd, de gestelde eisen te verlagen.
B. en W. hebben gemeend, daaraan gevolg te moe»
ten geven. De huren, gebaseerd op vroegere ver»
diensten, zijn te hoog geworden.

Zij stellen voor de rente te verlagen van 4Vs
op 33

/4°/o. Waar van de hypotheek, groot ƒ 58260
reeds ƒ 21707 is afgelost, zodat de wekelijkse ter»
mijn gesteld kan worden op ƒ 4 tot ƒ 5. Berekend
wordt, dat de woningen dan in 1954 zijn afgelost.
Eventueel kan meer worden afgelost.
Wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Suppletoire Begroting.
Enkele suppletoire begrotingen worden met al»

gemene stemmen goedgekeurd.

Instructie.
Ingediend wordt de Instructie voor den Direc»

teur van Publieke Werken.
De heer Joustra heeft het bezwaar, dat de Wet»

houder verlof verleent, hij vindt B. en W. beter.
De heer Suerink heeft bezwaar tegen de redac»

tie van artikel 12, waar het gaat over leveringen
aan de Gemeente of haar instellingen.
De heer Van Toombergen zag gaarne, dat even»

tuele plannen ook eerst in de Commissie van P.W.
behandeld werden.
Wethouder Slegers wijst er op, dat dit artikel

zo overgenomen is uit andere instructies en dat
het nooit aanleiding tot conflicten heeft gegeven.
Wat de heer Van Toombergen vraagt is niet mo»
gelijk door de Gemeentewet.
De heer Molenaar wil geheel artikel 12 laten

vervallen, omdat art. 21 van het Ambtenaren Re»
glement veel sterker is.

De Voorzitter deelt mede, dat overleg gepleegd
is met Ged. Staten.
Met de stem van heer Suerink tegen wordt het

ontwerp goedgekeurd.

Belastingen.

Enkele punten zullen 'in besloten zitting behan»
deld worden.
De heer Groen wijst op 't onbillijke, dat hon»

den van badgasten hier opnieuw onder belasting»
bepalingen vallen.

De Voorzitter zegt onderzoek toe.

Interpellatie.

De heer Molenaar ontvouwd daarna zijn bezwa»
ren tegen de afzetting van de straten bij de hard»
draverij. De winkeliers aan het bovendeel van de
Zeestraat zijn gedupeerd en ook de strandpach»
ters.

Wat het benoemen van een leider aan het Zui»
derbad betreft, had hij gaarne een oproep gezien.
Ook meent hij dat deze benoeming bij de Raad
berust. Dat een raadslid deze functie bezet is niet
democratisch juist.

De Voorzitter meent, dat de bezwaren overdre»
ven zijn. Voor goede orde en voor veilig verkeer

was afzetting nodig. Deze is zo Iaat mogelijk in»

gesteld. De schade aan het strand zal, daar het
geen strandweer was, niet zo groot geweest zijn

als de heer Molenaar meent. Het Noorderstrand!
was niet minder druk dan het Zuidcrstrand. Bij

een warme dag had het anders kunnen zijn.

Bij eventuele herhaling kan b.v. de baan verder
genomen worden en of een later uur afgesloten.
Wethouder Van der Moolen wijst er op, dat

zonder oproep reeds zeer veel sollicitanten zich
als leider van het Zuiderbad hadden aangemeld.
B. en W. meenden den heer Vallo zonder bezwaar
te kunnen kiezen, daar de Gemeentewet dat toe»

laat. Uitsluiting kwam hem niet gewenst voor.
De Voorzitter sluit daarna de openbare verga»

dering.

SPORT.
ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C.Z.)

Door ongunstig weer zijn de Polo»wedstrijden
van het eerste en tweede zevental uitgesteld. Ook
de oefenavonden vielen deze week in 't water.
Laten wij hopen, dat de volgende week het weer
ons gunstiger gezind is. De dames van ons zeven»
tal wordt verzocht, aan de aanvoerster Mej.Pucks
Akkers een en ander omtrent haar kleding te
vragen. De oefenavonden zijn op Dinsdag en Don»
derdag van 7—9 uur. Dus allen met mooi weer
a.s. 'Dinsdag op naar het Noorderbad.

S.H.D.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

Begin Maart j.I. werd het definitieve besluit ge»
nomen om de Vereniging voor Vreemdelingenver»
keer om te zetten in een semisofficiëel lichaam,
wat een zeer goede beslissing genoemd kan wor»
den. Een feit is toch, dat de inwoners van Zand»
voort meer vertrouwen hebben in het beleid van
het bestuur, terwijl iedereen overtuigd is, dat de
goede wil aanwezig is. Het bestuur is niet bij de
pakken blijven zitten en benoemde op 9 Maart j.1.

den heer J. A. C. Kruijt tot directeur van de V.V.
V. Van deze reorganisatie konden reeds de voor»
lopige vruchten worden geplukt.
Het aantal leden namelijk, dat in Maart j.1. 199

bedroeg, is met sprongen gestegen en bedraagt
reeds ongeveer 50 pet meer! Nog een klein stootje
en de V.V.V. telt driehonderd leden, een resul»
taat, dat met ere vermeld mag worden. Een ruim
arbeidsveld ligt nog wel braak, maar langzamer»
hand zal iedere Zandvoorter het belang van het
lidmaatschap van de V-V.V. inzien en zich dan
ook aansluiten. Hoe groter het ledental, hoe meer
werk voor de badplaats door de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer kan worden verricht.

In de afgelopen weken is in het Informatie»
bureau hard' gearbeid, doch er kon nog intensiever
gewerkt worden, indien de penningmeester over
•betere kasmiddelen de beschikking had.
Het 300e lid zal eerdaags met grote vreugde

worden verwelkomd en als een klein geheimpje
kan wel worden vermeld, dat er een aardige ver»
rassing voor dit lid op het program staat. Meldt
U daarom zo spoedig mogelijk aan, want dan kan
direct weer begonnen worden met de leuze „Op
naar de 400 leden!"

Een vriendelijk verzoek.

Tijdens de harddraverij op 22 Mei j.1. zijn aan
vijftig helpers en controleurs oranjesbanden met
de letters V.V.V. uitgereikt. Enkele heren hebben
waarschijnlijk vergeten deze banden in te leveren,
waarom beleefd wordt verzocht de banden bij het
Informatiebureau op het Stationsplein even af te
geven. Een verzoek, waaraan door de helpers
natuurlijk gaarne zal worden voldaan.

HET ZUIDERBAD.
Al is het weer nog niet. zoals het moet wezen,

de kalender staat nu eenmaal op Juni en dus stelt
men zich allerwegen in op het zomerseizoen met
z'n zee» en zonnebaden aan het Zandvoortse
strand.
Ook de gemeqntelijke inrichting het „Zuidcr»

bad" is gereed om de liefhebbers te ontvangen.
Heden Zaterdag om 1 uur wordt deze moderne
badinrichting met het grote zonnebadterras open»
gesteld. Vanaf dat ogenblik kan men daar dus
weer genieten van zee en zon.
'Omtrent de prijzen van cabine» en mantelba»

den, dag», knip», maand» en seizoenkaarten willen
we hier niet in bijzonderheden treden, alleen wil»
len we er nog eens de aandacht der ingezetenen
op vestigen, dat zij tegen zéér billijke prijs een
seizoenkaart kunnen krijgen. Men houde er ech»
ter rekening mee, dat men zich vóór 1 Januari j.1.

hier gevestigd moet hebben, wil men van deze
gunstige regeling voor ingezetenen kunnen profi»
teren. De prijzen houden verband met de aanslag
in de Gemeentcfondsbelasting en lopen van 25 et'

tot ƒ 2 voor kinderen ben. 15 jaar en van
50 cent t:t ƒ 4 voor oudere kinderen en vol»
wassenen.
Als nu de zon maar wil gaan schijnen!
Zandvoort is klaar!

GESLAAGD.
De heer A. A. B. Valleggia, Paradijsweg 18 slaag»
de er begin Mei in weer twee diploma's te ver»
werven en wel het Diploma Voorber. Examen Ge»
meente»administratie en het Diploma Gemeente»
lijk Bcdrijfs»ambtenaar. Waar voor eerstgenoemd
examen dit jaar slechts 2% direct slaagde, is dit
wel een kranige prestatie, temeer daar de heer
Vallegia dit mooie succes in de korte tijd van zes
maanden wist te bereiken.



GarageV • 1 1 gd
vJbu van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles op autogebied 21088 opgebeld!

Voorlopige Agenda
Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.szwemwedstrijden

georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. — Internationle
Schermwedstrijden in het Noorderbad.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort*
Dr. Metzgerstraat 75a

„MEESTER KEES" OVERLEDEN.
J.l. Maandagavond overleed de heer C

f,
van der

Werff, beter beleend als „Meester Kees", in -de

ouderdom van 90 jaar.

De heer Van der Werff vierde op 1 Januari 1907
zijn veertigjarig jubileum als onderwijzer bij het
openbaar lager onderwijs en mocht toen zeer vele
huldeblijken in ontvangst nemen. Bij raadsbesluit
van 10 December 1866 werd hij met algemene
stemmen tot hulpsonderwijzcr benoemd in de
plaats van den heer J. van Weel.
Op 1 Januari 1867 trad hij in functie, doch het

was n'iet de eerste maal, dat hij voor de klasse
stond, daar hij reeds op 12«jarigc leeftijd (geboren
op 12 Juli 1847)als kwekeling en onder leiding van
den heer J. 'E. Voet in 1859 de leiding over een
aantal kinderen kreeg. De heer Voet werd in hets
zelfde jaar opgevolgd, door den heer L. v.d. Wilk
en onder diens leiding bekwaamde heer Van der
Werff zich. Toen hij in 1867 de acte voor hulp*
onderwijzer behaalde was 'het hoofd van de school
de heer J. v.d. iHeide. Zijn salaris bedroeg ƒ 300,
doch als kwekeling verdiende hij het bedrag van
ƒ 40 per jaar
De heer Van der "Werff studeerde verder en

moest per week twee of driemaal naar Haarlem
lopen om de kweekschool te bezoeken, daar men
nog niets afwist van treinen, trams of rijwielen!

In October 1871 werd de acte voor 'hoofdsonders
wijzer behaald en in 1885 werd de heer Van der
Werff tot eerste onderwijzer, plaatsvervangend
hoofd benoemd. In 1890 volgde toen de benoeming
tot hoofdonderwijzer van school A aan de Hoge»
weg.
In zijn 40=jarige loopbaan als onderwijzer heeft

de heer Van der Werff aan drie scholen les ge»
geven, namelijk op de school aan de Hogeweg, aan
de Poststraat en in het Badhuis voor minvermo*
gende kinderen. In 1913 heeft de heer Van der
Werff afscheid genomen van de school.

Donderdagmiddag had onder grote belangstel*
ling de teraardebestelling plaats van het stoffelijk
overschot en onder de aanwezigen merkten we
o.a. op de wethouders A. J. van der Moolen en
Corn. Slegers, alsmede de heren P. van der Mije
en P. L- de Vries. Aan het graf werd gesproken
door Ds. D. Tromp, waarna de heer K. Terol voor
de belangstelling dankte. Diep ontroerd verlieten
allen de dodenakker.

HELPT ALLEN MEDE.
om op 2e Pinksterdag de collecte die gehouden
zal worden ten bate van de T.B.C.sbestrijding
voor alle gezindten te doen slagen.

'Geef, geef zo veel ge missen kunt. en laten cola
lectanten(trices) zich voor het lopen met de bus*
sen aanmelden Maandag 2e Pinksterdag 's mor*
gens om 9 uur in de Oude Bewaarschool, Duin*
weg. Het Bestuur van „Onderling Hulpbetoon"
zegt bij voorbaat reeds dank voor de te verlenen
hulp en financiële steun.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST.
Op 12 Juni viert het echtpaar Johannes van der

Valk—Grietje van der Mey, het gouden huwelijks*
feest. Het zal deze bekende Zandvoorters niet aan
belangstelling ontbreken!

SUCCESSEN BEHAALD.
De Zandvoortse Muziekkapel 'behaalde Zondag

onder leiding van den heer R. van 't Hoff op het
Muziekconcours, ter gelegenheid van het 35*jarig
bestaan der Utrechtse Postfarifare, een eerste prijs

in. de marswedstrijd en een eerste prijs in de afde*
ling Uitmuntendheid. Onze gelukwensen!

EEN GERUSTSTELLING.
Een geruststelling zal het zijn te weten, dat

de Zandvoortse verenigingen het komende winter*
seizoen niet zonder een goede zaal zitten, daar
toch bekend is, dat de heer Koper gebouw Mono*
pole zal exploiteren als bioscoopzaal. En de heer
G. Kiefer deelde ons een deze dagen mede, dat hij

voor vijf jaar gedurende de wintermaanden de
concertzaal van hotel „Groot Badhuis" heeft ge*
huurd.
De zaal zal geheel worden omgebouwd in een

toneelzaal. Het toneel wordt zelfs nog breder dan
in gebouw Monopole en 1.20 meter dieper. Ver*
sohillende fraaie decors zijn reeds besteld, terwijl

de zaal geheel van centrale verwarming zal wor»
den voorzien. Ook zal worden gezorgd voor een
goede belichting, terwijl gelijk bekend, de accous*
tiek van deze zaal uitstekend is.

HUIZE „LOEFHOECK".
Na zijn vertrek uit gebouw Monopole is de heer

G. Kiefer verhuisd naar Boulevard de Favauge 46,
waar voorheen pension „Royal" was gevestigd. Na
wekenlang hard werken is dit gebouw nu geheel
gemoderniseerd en zal vandaag om drie uur de of*
ficiële opening plaatsvinden van Huize „Loef*
hoeck". De volgende weck hopen wc van de in*
richting van het gebouw een beschrijving te kun*
nen geven, doch bij voorbaat bieden wij den ex*
ploitant onze gelukwensen aan.

PINKSTER RECLAME!! Wegens enorm succes tijdens onze JUBILEUM*
RECLAME*WEEK, geven wij ook gedurende de

Pinksterweek bij aankoop van 2 gld een kop en Schotel Cadeau!!!!

Nu 100 gram prima Koordwol 36 et; 100 gr. jaegerwol 43 et; de nieuwste soorten Wol, genuanceerd

44 et; 100, gram prima zwarte Sajet 36 et; Indanthren Katoen, alle kleuren 19 et; Pracht zijden

Damast Tafelkleden 1-69; Servetten 18 et; Gezoomde en geluste Theedoeken 12 et; Graslinnen

Lakens, prima kwaliteit 98 et; Slopen vanaf 25 et;Onze Zijden Damesondergoederen zijn spotgoedk.!

Prima zijden Hemdjes en Directoires 59 et. Zijden onderjurk 96 et. Pracht zijden Dames Nachthem*
den 1.69; Kinderpyama's vanaf 49 et; Heren Pyama's, prima kwaliteit 2.39; De nieuwste dames
Blouses 69 et; Pracht sortering Kinderjurken. Profiteer van onze spotgoedkope aanbieding in

Kousen en Sokken, Herensokken, prima 23 et; Fijn geweven matzijden Dames kousen 29—36 et;

Bemberg zijden kousen 79 et; Alle kleuren Kindersokjes Sportkousen en Damessokjes. De nieuwste

Badpakken, Broekje met Bustehouder 2.95 Profiteer van onze spotgoedkope aanbieding in

Vitrages, Afgepaste Gordijnen, Kleedjes en Plankendoeken!!!! Let op onze Kassabons!

„DE WOLBAAL" Schoolplein 4 hoek Willemstraat

Kennel „Du Gbateau Blanc"
H. BRINK

KONINGINNEWEG 30 — TELEF. 2654

PENSION. VERZORGING VAN UW,
HUISDIEREN.

Vakkundig trimmen, scheren, wassen enz.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is

:

H* C» van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6W GAZELLE RIJWIELEN

VERHUUR van

Moderne Draaiorgels
Ook voor Bruiloften en Partijen. Prijs billijk.

J. DAMS-PETERSON
SWALUESTRAAT 5a ZANDVOORT

Lekkage * Reparaties
of iets dergelijks, bel dan op

2-3-7-5
J. J. VAN DE GEER
Loodgieter — SMEDESTRAAT 3

Koor een goed boek naar:
GERTEN8ACHS LEESBIBLIOTHEEK GELR1A
Achterweg no. 1 — Telefoon 2135

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES* en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Hflej. £. SZARA1
EEN WAGEN NODIG??

BEL OP i

2-5-6-0
Voor binnen* en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h uursinnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

IJan Pooli
heeft in zijn zaak een enorme sortering

SR IJ WIEL E NS
Ook de lichte Sport Tour»Rijwielcn. Komt

S8 U eens kijken. U staat verbaasd over onze

.

g voorraad voor elk wat wils. — 2
Grootste Speciaalzaak voor Rijwielen.

jj
RIJWIELEN, vanaf ƒ 42.50
TRANSPORTRIJWIELEN, . . ƒ 55.00 g

Betaling 'desgewenst 1 gulden per week.

Tandems en Bakfietsen. Haarden en Stof'
zuigers op gemakkelijke condities.

Eerste klas Reparatiesinrichting.

i Haltestraat 58 Tandems te huur g
BHUMHIBBanHMCaHBHaHRMBM

Voor de Feestdagen
Prima Hollands Pekelvlees
Elke dag VERSE RUND* en KALFSLEVER,
PEKELTONG en alle soorten Fijne Vleeswaren.
Specialiteit in 't opmaken van HORS d'OEUVRE,

Huzaren, Haring» en Vleesschotels.

Alles wordt aan huis bezorgd. Beleefd aanbevelend

M. Noach - Kerkstraat 27
WITTE HUIS. TELEF. 226S

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

wmmMammmauBËMKBmÊÊÊmimmmmmm

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90
Per abonnement ƒ 075

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612

WITTE
SCHOENEN

IN LINNEN EN LEDER,
- MET LEDER ZOLEN
EN RUBBER ZOLEN

MET EN ZONDER HAKKEN

en gekleurd voor
Dames en KinderenWIT

SAMOA'S
de grote Zomer dr acht

Grote Collectie in

Alph. Sprengers
Schoenmagazijn
Grote Krocht 13 - Tel. 2106

v.h. Gr. Krocht 8 t.o. het Gem.huis."

Ziet, alvorens elders te kopen,
de etalages!

Geen zichtzendingen.

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

Wat zeggen prijzen; Niets!
Kwaliteit, daarop kan men bouwen.

Eet daarom:

GESNEDEN BROOD
uit Willy's Bakkerij D. Schaap

Zeestraat 13 - TeL 2963

2de PINKSTERDAG: VERS BROOD.

VOOR GOED BEDDEGOED bij

L. BALLEDUX
Behanger, Beddenmaker, en Stoffeerder
Vraag ons goedkope 3 delige matrasstel

TRAMSTRAAT 9 TELEFOON 2596

Ook voor Bad-
gasten is de

Radio-Centrale.

Zeer billijk tarief

Koninginnew. 19

Telefoon 2688

GEOPEND
MAGAZIJN

LIBELLE
Grote Krocht 11

DAMESHANDWERREN » WlOL * SMYR*
NA » KREMLIN » GOBELIN » ROKKEN
en BLOUSES » BAD» en STRANDARTI»
KELEN * PORCELEIN' en AARDEWERK
KOUSEN * SOKKEN en SKI»SOKJES, enz.

Een Rijwiel bij HENK SOHUILENBURG gekocht

verschaft genot en vreugd
omdat., een fiets v.d. Goedkope Amsterdammer

in ieder opzicht deugt!!
Het adres is:

Grote Krocht 5-7 - TeL 2974
— Eerste klas Reparatie=inrichting. —

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALT E STRAAT 33

Deze week als reclame:

Nougat-Galettes
van 50 cent voor 35 et per % pond

ALS EXTRA RECLAME:

4 Tompouces voor 25 cent

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Zandvoort is te klein
voor de grote voorraden GROENTEN en

FRUIT, die wij heden hebben aangekocht

voor de feestdagen.

Daarom
gaat alles weg voor prijzen, waartegen nie»

mand op kan. Dus bij:

Jb. ter WOLBEEK
moet U zijn, voor lage prijs en toch prima
kwaliteit.

Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

g Vestigt I) zich te Zandvoort i
en zoekt U een

S WIJNHANDEL 5
5 Draai de schijf 5

2-6-5-4

5 Slijterij Brink - Grote Krocht 28
\

Vraagt prijscourant. S

Cosfumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 ' - Van Ostadestraat 25

„LIBELLE"
Zo is de naam van het nieuwe magazijn, dat

Woensdag zijn deuren in perceel Grote Krocht 11

ontsloot.
Een zaak van betekenis, zowel wat het interieur

betreft als de artikelen die er verkocht worden.
Smaakvol zijn de dames handwerken geëtaleerd,

terwijl verder grote keuze wol, dames» en heren»
modesartikelen zijn tentoongesteld.
De tweede etalage met porcclein, aarde* en glas»

werk en diverse strandartikelen geeft slechts een
klein overzicht van de grote verscheidenheid, die
„Libelle" aanbiedt, gelijk de vakken in de zaak
overduidelijk bewijzen.
Voor de dames speciaal is het een lust hier haar

inkopen te doen op het gebied van Smyrnawerk,
en in do afdeling costuumrokken, blouses enz-,

waarvoor twee paskamers aanwezig zijn.

Deze zaak zal zich dan ook wel een goede naam
weten te veroveren in Zandvoort.

Prettig was het te horen, dat verbouwing, schil»

derwerk, verlichting enz. geheel door Zandvoortse
zakenmensen verricht zijn.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 2164>
Bij ons slaagt U toch het best met

Fijne Vleeswaren
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees
t

Bloedworst Plockworst x.i^
>

Kalfsboterhamworst k*™" '' -'.,'-

-

M

~

r i
Bacon ' „

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner

,
Osserookvlees

Leverkaas
'

Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage i

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891



Rolschaat
Kort's IJzerhandel - Haltestraat 11

rt
Telef. 2735

In onze afdeling Confectie
naar maat slaagt U zeker
en beter dan goedkoop
Maatwerk.

Fa- v- HENSEN
C O U P E U R

Grote Krocht 23
Tel, no. 2-5-7-4

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Kinderpakjes met kor*
te broek, Sportpakken, Flanellen
pantalons.

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

Verloofd:
G. C. VAN L'EEUWiEN

en
J. KEUR

Zandvoort, 2 Juni 1938
Kanaalweg 21.

Nieuwstraat 11.

Verloofd:
DICKY WITKOP

en
GOUKE VENEMA

Heemskerkstraat 10.

GEVRAAGD:
Nette" Loopjongen

Aanm. G. Bakkenhoven
Kerkstraat 17.

MEISJE zoekt leuke, >be*

schaafde

VRIENDIN
ongeveer 18 jaar.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4904.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

van 8 tot 4 uur in klein
gezin. Aanmelden Burg.
Engelbertsstraat 52. .

TE HUUR

.

HUISJE
Boven 3 slaapk., bene»
den 2 kamers met keu=
ken en zeer grote k'els

der. Duinweg 12. Te bes
vragen P. Behrends, Gr.
Xrocht 12.

TE HUUR GEVR.:
Juni of langer

Gem. Woning
liefst Noord, minstens
6 bedden. Br. m. prijs

Mevr. Heybroek, Last»
mankade 2 bovenh., Am»
sterdam.

GEVRAAGD

:

van 16—30 Juli

Getneubil. Kamer en
Slaapgelegenheid

voor 4 personen met ge»
bruik van keuken.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
-onder no. 4901.

TE KOOP:
Zware eiken tafel ƒ 25;
2 pers. Wastafel ƒ 7.50;

2 'Leunstoelen ƒ 5 en 7.50

'Grote kast met 3 laden
ƒ 10; Te bezien Zater»
dag na. 7 uur en Dinsdag
na 8 uur. Adres te ver»
nemen bur. van dit blad.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

leeftijd plm. 25 jaar, zelf-

standig werken en goed
kunn. koken.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

-onder no. 4909.

TE KOOP
CASSA

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4906.

GEVRAAGD:
MEISJES

ong. ló jaar, voor foto»
werkzaamheden. Aan te

te melden, Gr. Krocht 30

GEVRAAGD
FLINK DAGMEISJE
zelfst. kunnende "werken.
Hoog loon. Adres te bc»
Vragen bur. van dit (blad-

GEVRAAGD

:

Flink Winkelmeisje
voor bibliotheek. Leef»
tijd boven 18 jaar. Boek»
handel Lorenz, Halte»
straat 15.

ZANDVOORT
GEVRAAGD:
Vrij gemeub. Huis

of 3 a 4 kamers en vrije

keuken voor 2 of 2Vs
maand (half Juni,,Juli en
Aug. Prijs ƒ 100 a ƒ 125.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4903.

BIEDT ZICH AAN
JONG MEISJE

als hulp bij kinderen, be=
reid 's avonds op te pas»
sen. Goede mondel. get.

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4905.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

14 jaar, voor halve dagen

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4902.

TE KOOP:
STOFZUIGER

op slee ƒ 17.50, 1 jaar
garantie. Blom, Kostver»
lorenstraat 72 rood

TE KOOP:
Dames Rijwiel

Fongers, met 3 versnel»
lingsnaaf. Prijs ƒ 15
Dr. Metzgerstraat 32.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen.

Mevr. Hildering, Kerk»
traat 23.

Ter overname gevraagd:

KINDERBEDJE
in goede staat.

Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 4908.

TE HUUR GEVRAAGD
in Augustus:

2 Zitkamers,
4 slaapk., dienstbodek. en
keuken. Br. met prijsopg.
onder no. 4907.
Gertenbachs Drukkerij
Zandvoortse Courant.

GEVR. voor direct:

Flinke Leerling
of Aankomend Verkoop»
ster.

De Waag, Haltestraat 40

TE HUUR gedurende de
zomermaanden te Hilver»
sum onmiddellijk bij bos
en heide

Gem. Burgerhuis
6 kamers, badk. en gar.

Te bevr. Gr. Krocht 23,

Tclef. 2574, Zandvoort.

GEVR. voor direct:

Flink Dagmeisje
Hoog loon.
Gr.Krocht 22, L.Wennek

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

WOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur=innen en administratie,
•tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

LJcjir.]L]tJCJCJCjoDononoDC]cjninc-30C3n

Van Deursen's
Aardappelhandel

— Het beste en goedkoopste adres.

Hotels en Pensions extra korting.

Tweede Pinksterdag gesloten.

Kerkplein 8b - Telef. 2274
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Ouders,
gevoelt gij in deze tijden, dat

EENHEID en EENDRACHT
noodzakelijk zijn, dan zendt gij Uw-
kinderen naar

DE SCHOOL VOOR ALLEN,

DE OPENBARE SCHOOL
Afd. Zandvoort van „VOLKSONDERWIJS"
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vOODdDATIC II

.ALLERBELANG

samen 25 cent

3ROOT& KBOCWT

TELEF. 2410

ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN
DEZE WEEK:
1 pond prima JAVA*RIJST en l

1 pond extra PRUIMEN )

Bij 1 ons HAKATlHEEeen pak THBEBESCHUIT van 10 voor Wï et

Bij V» pond HAKA«KOFFIE een SNOEPKOEK van 10 voor 7V2 et

HAAST U: VANDAAG VOOR 'T LAATST
1 fles BESSBNSAP . . . . 16 et

1 pak TARWEGRIES . . 9 et

van 25 voor 17)4 cent

DAT IS GOEDKOOP ! ! !

!

Pinksterdag
Vers Brood

Die dag echter
géén bezorging

WILLEM VAN DER WERFF
Gasthuisplein I, Telefoon 2129

VOOR BAD- en STRANDKLEDING
NAAR

„De Waag"
waar U vast en zeker slaagt ! !

!

De nieuwste snufjes in STRANDBROEK'EN,
SHORTS, PLASTRONS, BOLLERO'S, voor da»

mes en kinderen.

KINDER*SHORTS, zuiver wol 98 et

DAMESSHORTS, zuiver wol 139 et

LANGE DAMES STRANDPANTALONS,
zuiver wol, v.a. 2.98, m.2 zakjes en ingestikte naad

DAMES BADPAKKEN, zuiver wol, reeds voor 98
ZIJDEN KNIEKOUSEN 39 et

GROTE KEUZE IN

Damesjaponnen, Kinderjurken,
Blouses, Jongensbroekjes

KAMPEERBROEKEN 1.39

FLANELLEN HEREN PANTALONS .... 1.95

FRESCO H. PANTALONS in grijs en beige 2.95

De fijnste DAMES LINGERIE, ZIJDEN ON*
DERGOEDEREN, NATUURZIJDEN KOUSEN
enz. enz.

Onze collectie is met de grootste zorg samenge»
steld, met rijke ervaring, vakkennis en smaak.

In Borduurkleden, Spencers, enz*

een volledige sortering
HEREN OVERHEMDEN, DASSEN,
HEMDEN, SPORTRIEMEN enz.

POLO»

Ziet onze prijzen en vergelijk onze
kwaliteiten! Alleen het betere genre
tegen abnormaal LAGE PRDJZEIM

„Eendrachf'szegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazljn De Waag
HALTESTRAAT 40-40a

Het meest bekende en grootst
gesorteerde magazijn in Zandvoort

Eens klant blijft klant

PINKSTERBROOD
vanaf 50 cent

Fa. L. J. RINKEL
v.h. HENRI J. CARELSTELEFOON 2820

NMHIIiaHHVaHHMHNaBHUBanHnB

HUIZE
DE LOEFHOECK

Boul. de Favauge 46

OPENING
Zaterdag 4 Juni

8.30 uur

s Telef. 2209 Dir. G. Kiefer

MAY TIME
('T WAS IN MEI) — De mooiste en beste Ope*
rettefilm die het witte doek tot nog toe heeft ge=
bracht, met Jeanette Mac Donald en Nelson Eddy
Een droom van schoonheid! Een stroom van mus
ziek. De wereldpers is enthousiast.

De Telegraaf: Groter en beter dan alle vooraf»
gaande. — Daily Telegraph: Onweerstaanbare
charme en humor een succes. — L'Echo de
Paris: U zult genieten!

MAYsTLM'E is de film welke in 3 theaters te Am=
sterdam gelijktijdig werd vertoond. 12 \VekenU
Toegang voor iedere leeftijd. — Entree: Parket 40,
Parterre 60, StalIes=Balcon 80, Loge ƒ 1.00, alles

inbegrepen.

De Beide Pinksterdagen iedere middag half drie
opvoering van de superfilm

MAY TIME
Entree: onder de 14 jaar 15 en 25 cent, boven de
14 jaar 25 en 40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 9 JUNI 8.15 uur

POPULAIRE VOORSTELLING
Al Jolson en Ruby Keeler in de schitterende amus
sementsfilm:

CASINO DE PARIS
Een film als FoliessBergère, waarin alles aanwezig
is wat het oor streelt en het oog boeit, een rijke

montering, grootste, verbluffende revuestaferclen.
Verrukkelijke Jazzmuziek, uitstekende tapdansen,
een zeer spannend gegeven.

De Telegraaf zegt: Eén weelde, één schittering.

Toeg. boven 14 ir. Entree 30 en 55 et, alles inbegr.
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HOLLANDIA-BIOSCOOP
Telefoon 2550. Dir. Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 4, Zondag 5 en Maandag 6 Juni (beide
Pinksterdagen) aanvang 8.15 uur. 3 Dagen, 3 op*
voeringen van de grote Superfilm der Metro Gold»
wyn

:• PASVEER BEZOCHT §
GOEDKOPER GEKOCHT f5 SERVETTEN, 100 vel 19 et jÊW 3 ROL CLOSETPAPIER 10 et WA 10 METER KASTPAPIER 10 et AX ALL. FLUITKETELS 45 et 5EW KEUKEN SPIEGELS 29 et ®A GROTE DOOS WAS 20 et AX 3 ÏPROV. BUSSEN 64 et 2

FLINKE BROODTROMMEL 9S et ®
• ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES ®

f Fa. Th. PASVEER •
W Haltestraat 27 — Telefoon 2810 9

LEEST in Leesbibliotheek „Gelria"

GE O P E N D
ZAAK IN

Kruidenierswaren
en annex

Sigarenmaga z ij n
J. J. DIJKSTRA - Schelpenpl. 19

WIJ VERHUREN: Ledikanten, Bedden, Dekens,
Stoelen, Tafels en alle soorten Meubelen.

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Pinkster Aanbieding
Als extra Reclame alleen heden Zaterdag

3 p. blik Sperciebonen voor 24 et
1 hele fles SLAOLIE „ARACIIIDE" . . 45 et

Alleen in de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
Tevens het goedkoopste adres voor Uw GROEN»
TEN, AARDAPPELEN en FRUIT.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogewefi. — TELEFOON 2139

AmeriL Verkoop
Ontvangen een

grote partij Meubelen
zoals Ameublementen, Tafels, Stoelen, Buffetten,
Kasten, Ledikanten, Vaste Wastafels enz. enz.
alles tegen 'belachelijk lage prijzen. — Vanaf Dins*
dag zijn al de goederen te bezichtigen en wors
den Amerikaans verkocht. Doe een redelijk bod
en het is in orde. — Profiteert hiervan! Alles
moet in de kortst mogelijke tijd weg. — Dus allen
met spoed haar ,

DE WITTE ZWAAN
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

I,'.,



Fotografeert U ?? „JUPITER"
Haltestraat 6 - Tel* 2838

Wij ontwikkelen alle films gratis. — Afdrukken 5 cent Rolfilms (celluloid) 8 opnamen 35 cent

HET VERSCHIETEN VAN UW
ARTIKELEN KOST U MEER!!

Bestel nu reeds Uw Mar»
kiezen of laat deze op*
nieuw overtrekken.

Inlichtingen, Begrotingen
en Stalen kosteloos.

Vraagt steeds
„HEBOXLINNEN"
Zandvoorfse
Markiezen fabriek

JAC. FRANSSEN
Oranjestr. 14, Tel. 2470

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Jeugdwerkloosheid.

Alhoewel door de aanvang van het zomerse^
zoen reeds heelwat jongelui emplooi vonden,
waardoor het straat'slenteren weer wat is vermin*
derd, kan men toch nog vooral op de hoeken van
sommige straten en op het Tramplein jongelui
zien staan, die daar een hele of halve clag staan
samen te rotten om hun ledige tijd te vullen.

Dit is voor hen, die de ernst van de tijd niet zó
aanvoelen meer een onaesthetisch en een lastig

geval. Doch voor hen die dit alles met enige ver»
antwoordelijkheid bezien, een moeilijke en hin»
derlijke toestand.
Toen dan ook, nu bijna een jaar geleden, onze

Commissie ter bestrijding van 'dit euvel -werd op»
gericht en pogingen aanwendde om hulp te bren»
gen, deed zij dat met élan en met liefde.

Toch ziet de Commissie nog niet genoeg de
medewerking van hen, om -wie het eigenlijk gaat.
"Want hoewel het toch algemeen bekend mag -wor»

den ondersteld, dat de Zandvoortse Gemeente»
raad haar toestemming verleende voor het onder»
nemen van een nieuw werk voor de jeugdige
werklozen, zijn er nog slechts enkelen, die zich
hiervoor opgaven.
En toch weet de Commissie en weten de Ge»

tneenteljjke autoriteiten, dat er nog jongelui ge»
noeg zijn die er voor in aanmerking Komen.
Nu is het wel 'bekend, dat er gedurende het

seizoen heel wat jongens gelaatst zijn als winkel»
hulp en loopjongen, doch daar dezen, na het sei»

zoen, toch weer de straat op worden gestuurd,
is er voor deze jongens toch alle aanleiding, zich
nu reeds aan te melden.
De Commissie blijft doorgaan met haar 'bemid»

delend werk en blijft paraat. Laten dus de jonge»
lui hiervan gebruik maken.
~ Ook dit hoekje, dat door welwillende medewer»
king van Redactie en Gemeentebestuur, beschik»
baar wordt gesteld ,zal voorlopig blijven benut,

om het probleem tot een oplossing te helpen bren»
gen.
Het Bureau blijft dus iedere Zaterdag van 3—

4

uur in het gebouw Grote Krocht no. 10, geopend.
De secretaris is H. J. Koning, Haltestraat 62,

Telefoon 2987.
De Commissie.

Zandvoort, 2 Juni 1938.

M I E P VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 26 Mei tot en met 2 Juni 1938-

Geboren: Willy Anna Maria, dochter van H. C.
Visser en P. H. W. Stolk, Nieuwstraat 2; Amaha
AHda Maria, dochter van H. A. van Deursen en
E. Jansen, Kerkstraat 12; Arie, zoon van L. J. v.

Norde en A. v-d. Kruk, Zeestraat 10a.

Ondertrouwd: C. W. v. Soest en C. M- Reijer,

Helmersstraat 16; W. Phillipo en 'D. Visser,

Nieuwstraat 13.

Gehuwd: J. Molenaar en W. Kuiper, Achter»
weg 9.

Overleden: C. van der Werff, oud 90 jaren.

Gevestigde personen:
M. Poelman v. A'dam, Kostverlorenstr. 94.

B. Sakes, v. A'dam, Kostverlorenstr. 66b.

C. Hoede, v. A'dam, Koninginneweg 44.

G. Blits, v. Heemstede, Dr. Gerkestr. 36.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater

v.m. n.m. v-m. n.m
Zaterdag 4 Juni 8.32 9.09 3-58 4.28

Zondag 5 Juni 9.40 10.15 5.05 5.35

Maandag 6 Juni 10-48 11.22 6.12 6.44

Dinsdag 7 Juni 11.48 7.17 -7.44

Woensdag 8 Juni .... 12.22 12.4S 8.18 8.44

Donderdag 9 Juni .... 1.20 1.52 9.15 9.48

Vrijdag 10 Juni 2.12 2.40 10.08 10.36

Zaterdag 11 Juni 2.52 3.18 10-48 11.15

Zondag 12 Juni 3.30 3.55 11.25 11.51

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

E. KOMING
Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

Huis- Letter-
schilder en
G lazenmaker

B

Handel in Glas-
en Verfwaren

W* Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkalk

;gummi-
Het adres voor

Elastieken Kousen

in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering Zonnebrand-artikelen

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—1130 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur-
Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Geen fooienl

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

HET HOOGTEPU
A. van de Feestdagen is, op Uw tafel prima RUND',

+ KALFS-, VARKENS- of LAMSVLEES van

| „DE CONCURRENT fit

dan geniet U dubbel. Alleen Zaterdags als extra
RECLAME

1 pond Reuzel voor slechts , . , , 30 et of

t pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Haltestraat 5 - Telefoon 2994
's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags.

Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend»<<
Belasting-Hoekje»

NERINGDOENDEN WEEST OP UW HOEDE.

Door de ambtenaren der Registratie is onlangs

bij neringdoenden een onderzoek ingesteld naar
de juiste toepassing van de zegelwet. In verband
daarmede willen wij U waarschuwen, bij onts

vangst van goederen toe te zien, dat de kwitan»
ties voorzien zijn van liet juiste zegel. Op factu*

ren onder rembours ontvangen moet het woord
,.Rembours" vermeld staan aan de kop van de.

facturen en dus niet onderaan. Cassabons geen*

vermelding van „Koper". Op een en ander wordt
streng gelet, men zij dus op zijn hoede.
Wij willen U hierbij tevens in herinnering bren»

gen, dat het tijd wordt voor de inlevering van
de aangiftebiljetten voor de Inkomstenbelasting
1938»'39. Stel niet uit tot morgen, wat ge heden
doen kunt, en hebt ge moeilijkheden met de in*

vulling daarvan, kom dan naar Kostverlorenstr.38,

waar U van deze zorg gemakkelijk afkomt.

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver«

richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15 Keukens vanaf ƒ 8—
Ie klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

MATTEN
SLAAPKAM'ERMATJE 59 et

FLINKE KEUKENMATTEN .... 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

COOOSMATJES 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

GESCHOREN MATTEN 108 et

W-C. MATJES 25 et

TWISTED MATTING, per meter. . 59 et

VLOERBEDEKKING
per meter . . 78 cent

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 - Telef. 2810

GOEDKOPE BLQEMENHUIS
heeft voor de Pinksterdagen een grote collectie

PRACHT PLANTEN
aangekregen. — Ook ruime sortering Bloemen.
Alles tegen z:eer lage prijzen.

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

«DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post
enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
Het bestuur maakt bekend, dat gedurende de

zomermaanden geen repetities worden «gehouden
door de mondaccordeon»afdeling.
Daar wij de beschikking hebben over de Gara»

ge van de heren Piers aan de Parallelweg zullen
wij met de accordeons nog een poosje doorgaan
met repeteren. Die leden wordt verzocht a.s.

Donderdag 8 uur- in de Garage aanwezig te zijn,
bericht volgt nog.
Nog zij vermeld, dat de contributie wordt op^

gehaald en voor de zomermaanden met 2 cent is

verhoogd dus 12 cents bedraagt. Verder delen,
wij U mede, dat wij doorgaan met de reiskas.
Ieder (lid of niet) kan daar aan meedoen. Wacht
dus niet en geef U op. Elk bedrag hoe klein ook
kan gespaard worden.

Zij, die nog een foto wensen van ons vertrek
uit Zandvoort kunnen die 'bekomen bij J. A.
Paap, Paradijsweg 11.

Aankondiging van een belangrijke Veiiing

die binnenkort gehouden zal worden. Heeft U nog
goederen, die U wilt laten veilen, gelieve dat dan
op te geven, opdat we er vroegtijdig reclame voor
kunnen maken.
Belast zich ook met veilen van compl. inboedels.,

Veilinggebouw De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

BLAUWE WEEK .AVOND.

Donderdagavond hielden de plaatsel. afd. der
geheelonth. organisaties een geslaagde openbare
avond. Als sprekers traden op de heren M. C.
Draijer voor de NCGOV, Klok voor de NV en
Joh. Dekker voor de JCGOB.
Ook nu is nog steeds geh.onfh. nodig. We zijn

er nog lang niet, al bestaat de geh. onth. beweging
dit jaar een eeuw. Uiterlijk is de drankduivel ge<=-

fatsoeneerd, innerlijk echter is hij nog steeds des
zelfde.

|ri Waar de drank komt, is de afbraak, daarom
•niet alleen de onmatigheid, het misbruik, maar
het gebruik bestreden. Vooral van de jeugd wordt
gevraagd voort te gaan in de voetsporen der oude*-
ren. Zeker zijn er in deze tijd meer vragen en an^
dere en meerdere moeilijkheden dan vroeger.
Maar juist nu, in moeilijke tijden, waar de zier
der jongeren geslingerd wordt van 't een naar
't ander, en waar velen op" de loer liggen om van
die toestand te profiteren, juist nu moeten de jon*
geren oppassen zich niet door de alcohol te laten
verleiden. Zij moeten bedenken dat ze verants
woordelijk zijn voor de toekomst.

Er wordt wel eens geklaagd, dat de geh. onth.
beweging niet meer zo levend, zo mooi is als vroe*-

ger. Zit dat in de beweging of in de leden?
We moeten strijder zijn in voors en tegenspoed.

Zolang het drankgebruik en daardoor misbruik
er nog is, houdt de drankbestrijding haar waarde.
Daarom voorwaarts

!

'Een quintet onder leiding van heer Herm. Dees
zorgde voor muziek, terwijl enkele damesleden-
zorgden voor voordrachten en kampliedjes.

't Was een avond in prettige samenwerking en
daardoor goede geest.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 ' Zandvoort

DIT MAG U NIET
laten voorbij gaan.

Rubbersandalen v.a. 59 et
LEDER HERENSCHOEN f 1.99

Wij nemen ook EEN DRACHT-
BONN EN in betaling.

BRONKHORST, Haitestr. 21 op 't hoekje

MAAR

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989
2e Pinksterdag Vers brood; echter geen bezorging.

Steensma's vlees is onovertroffen
Koop dus bij ons en se zult immer boffen.
Dus allen naar Schoolstraat 3.

Of te bereiken per telefoon 2.7.0.3.

Een half pond GEK. WORST voor 15 cent

of Vs pond LEVERWORST voor 10 cent

Ons overheerlijk PEKELVLEES, p.o. 15 et

bij aankoop van minstens 50 cent vlees.

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

VOOR UW

STRAND en
BADKLEDING
Eén adres

De grootste sortering

De nieuwste snufjes

Ziet onze etalages.

KQOPJESHUIS
KERKSTRAAT 32-34

Ziet de Etalages 1 1

GODSDIENSTOEFENINGEN
Ned. Herv. Gemeente.

Zondag 5 Juni 10 uur: Ds. D. Tromp.
Maandag 6 Juni 10 uur: Ds. J. Th. Meyer, Pred-

Dir. v.d. Martha=Stichting, Alphen a.d. Rijn..

Op beide Zondagen collecte voor de Zending-

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
BrederodestraEt 31.

Zondag 5 Juni 10 uur: Ds. P. van der Vloed.
Openbare Belijdenis.

nam. 5 uur: Dezelfde. Heilig Avondmaal.
2e Pinksterdag: geen dienst.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 5 Juni 10 en 5 uur: Ds. N. A. Waaning.
Maandag 6 Juni: Ds. E. T. v.d. Born v. Heemstede

Nederlandse Protestanten Bond
'Zandv. Kring „Godsd. Leven). Brugstr. 15.

Zondag 5 Juni 10-30: Mej. Da C. A. 'Elink Schuur*
man uit den Haag.
Zang van „Credo Canto".

Zondagsschool vacantie.

Ned- Chr- Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.
Zaterdag 4 Juni Einde v.d. Sabbath. Avonddienst

te 10.15 uur.

Zondag 5 Juni Wekenfeest, Ochtenddienst 8 uur.
Avonddienst 10.16 uur.

Maandag 6 Juni Wekenfeest: Ochtenddienst 8 u.;

Avonddienst 10.17.

Vrijdag 10 Juni Aanvang v.d. Sabbath 8 uur.

Zaterdag 11 Juni: Einde v.d. Sabbath 10.22 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8-30 uur.

Leeroefening te k-wart voor één.

Middaggebed te half twee.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klasi Rouwden Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

'

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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ZANDV00RT5E COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar f 1.—
Buiten Zandvoort, per 'jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60.

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

/

Van de Badcourant der V.V.V.
Ging 't eerste nummer deze week in zee.

Daaruit blijkt ons klaar weer als de dag,

Wat eensgezinde kracht ook hier vermag.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Welkom Forensen!

Wij hebben grote waardering voor de gemeen»
telijke badinrichting „Zuiderbad", die het telkens
jare aan duizenden mogelijk maakt om op goeds
kope en veilige -wijze te genieten van het gezonde
zwemmen en zonnen.
Bijzonder grote waardering hebben we voor de

zeer goedkope seizoenkaarten, welke ter beschik»
king worden gesteld van de ingezetenen van
Zandvoort.
Alleen met de bepaling, dat als ingezetenen

worden beschouwd zij, die zich hier vóór 1 Janu»
ari vestigden, kunnen we nog steeds geen vrede
hebben. Die bepaling lijkt ons onnodig en onbil»
lijk en dus onverstandig. Waarom dat voorrecht
niet gegund aan een ieder, die zich hier metter»
woon vestigt, en dus in het bevolkingsregister
wordt ingeschreven? Daarvan kan toch geen noe»
rnenswaard misbruik worden gemaakt! Nu du»
peert men alle forensen — op wie men zo gesteld
heet te zijn — die pas na 1 Januari op het
lumineuze idee kwamen zich in Zandvoort te ves»
tigen. 'En ook al het dienstpersoneel en andere'
werkkrachten, die zich toch waarlijk niet allen
de weelde kunnen veroorloven een duurdere sei»

zoenkaart te kopen.
En denk eens aan een gezin met een vijftal kin»

deren, dat zich hier b.v. in Februari is komen
vestigen! Wat een schadepostje bezorgt men dien
huisvader met de volkomen willekeurige datum
van 1 Januari in het Zuiderbad»reglement. Hij zal
hevig mopperen op het krenterige Zandvoort en
niet ten onrechte: hij is nu toch Zandvoorts inge»
zetene!
Heeft ie nog een hond ook, dan kan ie ook

daarover gaan mopperen, want dubbele belasting
is zo goed als zeker. Komt ie in Mei hier in Zand»
voort, dan mag ie hondenbelasting betalen vanaf
1 Januari te voren. Daarvoor wordt hij dus als

't ware beschouwd als ingezetene vanaf 1 Januari,
maar het voordeel van een- of -meer goedkope
seizoenkaarten voor het Zuiderbad ontgaat hem,
omdat hij op 1 Januari nog géén ingezetene was.
De,eventuele nadelen worden den forens volledig
toegemeten, maar de voordelen van zijn verhuis
zing naar de badplaats worden hem voorlopig
onthouden.
Wij kunnen ons de verontwaardiging over deze

onverstandige gemeentelijke regelingen volkomen
indenken en geven nu dan ook gaarne eens uiting
aan onze mening, dat men verstandig zal doen
met daarin . zo spoedig mogelijk verbetering te

brengen.
Dat kan Zandvoort alleen maar weer ten goede

komen!
J.

Openbaar of konfessioneel Onderwijs?

Het dezer dagen rondgedeelde propagandasge»
schrift voor het konfessionele onderwijs bevat in

2ijn laatste zinsnede een kritiek op het openbaar
onderwijs, waarvan beweerd wordt, dat het „ka»
rakterloos" zou zijn, omdat het dingen, „die kin»

deren niet mogen worden onthouden", niet behan»
delt. Deze poging tot beïnvloeding van de open»
bare mening, moge van deze' plaats niet onbe»
sproken blijven. -

In het algemeen kent men slechts dié mensen
een karakter toe, die volgens eigen inzicht durven
handelen. Wanneer dus in dit geschrift als onder»
wijssideaal wordt gesteld, dat de kinderen in kerk,
school en gezin steeds 'hetzelfde horen, hoopt men
blijkbaar zodoende te bereiken, dat zij slechts vol»
gens het inzicht hunner predikanten, onderwijzers
en<-ouders zullen durven handelen, m.a.w. dat zij

karakterloos zullen worden, voorzover de natuur
niet sterker is dan de leer.

Als het neutraal onderwijs „karakterloos" is,

dan volgt het daarmee de wet, die een andere ge»

dTagslijn verbiedt (art. 42.); de karakterloosheid,
waartoe het konfessioneel onderwijs opleidt is

haar eigen keuze en niet in overeenstemming met
de woorden van Paulus: „Beproeft alle dingen;
'behoudt het goede!" (I Thess. 5 : 21). Veeleer is

daarmee wèl in overeenstemming het openbaar
onderwijs, dat niét bestaat in het kritiekloos bij»

brengen van dogmatische overtuigingen, doch zich

als ideaal stelt bij kinderen dat beoordelingsver»
mogen bij te brengen, dat hen in staat stelt voor
zich zelf te bepalen, wat zij als waarheid zullen
aanvaarden, wanneer zij tot de jaren des onder»
scheids zijn gekomen.
Wanneer het konfessioneel onderwijs dit onder»

scheidingsvermogen wil opheffen, kan men dat
als angst voor de waarheid en moet men dat be»
schouwen als ondankbaarheid jegens den Schep»
per, die dat beoordelingsvermogen schonk.

Ieder, die voor zijn kind het belang inziet van
feestelijke zelfstandigheid en van contact met het
denken van anderen, zij dus gewaarschuwd door
de woorden van dit geschrift, die de mogelijkheid
daartoe zorgvuldig uitsluiten.

A. ANNEMA.
O. SIDERIUS.

Pinksteren, 1938.

Cofporfage of Demonstratie?

Dat in een democratisch land ook zelfs aan
nietsdemocraten en erger het colporteren met bla»

den en andere geschriften wordt toegestaan ligt

voor de hand.
Dat de belagers dezer democratische vrijheden

daarvan een gretig gebruik maken is begrijpelijk.

Dat zij er op onbehoorlijke wijze misbruik van
maken is — gezien hun mentaliteit — misschien
eveneens begrijpelijk, maar niettemin ongeoor»
loofd en onaanvaardbaar.
En aan misbruik van het colportage»recht ma»

ken do Zandvoortse N.S-B.=ers zich schuldig, als

zij gelijk b.v. "Vrijdag voor Pinksteren 's avonds
met meer dan twintig man voortdurend de Kerk»
straat op en neer wandelen met „Volk en Vader»
land" voor hun borst gespreid. Dat is geen col»
portage meer, dat is demonstreren en dus ontoe»
laatbaar.
Wij hopen er dan ook op te mogen rekenen,

dat de politie een stokje zal steken voor dit soort
colportage, waardoor tevens voorkomen wordt,
dat de badgasten de schrik voor Zandvoort beet»
krijgen en liever een oord opzoeken, waar ze niet
op zo opdringerige wijze met dictatuur»illusies
worden verwelkomd.
Van deze uitwerking op de badgasten geeft

men zich in de Zandvoortse N.S.B.»kringen blijk»

baar geen rekenschap. Dus moet Zandvoort tegen
de ongewenste gevolgen van hun gedoe beschermd
worden, wat alleen kan gebeuren door de politie.

DIXI.

Bij informatie bleek ons, dat de politie hierte»
genover machteloos staat op gjond van de betrok»
ken verordeningen. Red.

Op verzoek van onzen medewerker AjM. nemen
we onderstaand citaat over uit „Bevrijding".

Over de betekenis van het
middel, voor het doel.

Het is zo langzamerhand gebruikelijk geworden
om al degenen, die eraan hechten, dat een strijd

voor een edel doel ook met edele middelen ge»
streden worde, ervan te verdenken, dat zij dit

doen terwille van hun arme ziel, dat 't voor hen
erom gaat om toch vooral hun handen schoon te
houden, dat zij hun eigen particuliere zuiverheid
stellen boven de verlossing der mensheid. En
daarom wordt het tijd om eens nadrukkelijk te
zeggen, dat het hierbij volstrekt niet gaat" noch
gaan moet om subjectieve angstvalligheid, maar
om inzicht in de objectieve betekenis van het mid»
del voor het doel.

Iedere daad, die een mens, een groep, een partij,

een klasse doet, drijft dien mens, die groep, die
partij of die klasse een bepaalde richting uit. Was
het een daad, die het aanvankelijk»gestelde doel
onwaardig was, dan wordt hij daardoor van de
weg naar het doel afgedreven en een andere kant
uitgestuwd. Honderden malen is dit in de ge»
schiedenis gebleken en toch schijnt iedere gene»
ratie het opnieuw te moeten Ieren. Waarom? Om»
dat men er aldoor opnieuw van uitgaat, dat het zo
innig verlangd ge~volg "wel langs mechanische weg
te bereiken is: men moet daartoe bepaalde hinder»
palen uit de weg ruimen en zijn geweten geweld
aandoen — goed, men doet het. De één doet het
gemakkelijk, den ander kost het zware strijd —
en hij ziet niet, dat hij, door dat geweten in zich»
zelf te vermoorden, en nog meer door te propage»
ren dat zijn gehele richting achteloos zij tegen»
over Ket middel, juist de beste krachten daarin
verstikt en de slechte wakker roept.
Aldoor opnieuw is dit de tragedie geweest, dat

mensen van hun edel doel afgedreven werden
juist toen zij, om .dit te eerder te bereiken, de
schuld op -zich gingen nemen van het aanvaarden
van middelen, die het doel onwaardig waren.
Geen ijle ethiek is dit, maar de aantoonbare reali»

teit. Het doel is niet onafhankelijk van het mid»
del, en het middel niet van het doel, omdat iedere
daad haar eigen gevolgen meebrengt. Daarom zijn

niet zij de utopisten, die langs de weg van de
strijd tegen iedere vorm van wapengeweld het
militarisme willen teniet doen, doch zij die, ter»

wille van een later»verdwijnen daarvan, voorlopig
willen een nieuwe vorm van militarisme, en die
daarmee -moeten aanvaarden, onverbiddelijk, op»
nieuw een militaire organisatie met dwang en
tucht en gezag»van»boven af, opnieuw bloedver»
gieten en oorlogsindustrie, opnieuw krijgslist en
allerhande bedrog, opnieuw het wekken van veler»
lei ruwe en antisociale driften, opnieuw het bo»
vendrijven van de rücksichtslosen — altemaal
machten, die strekken om het militarisme weer te

bestendigen en dus opnieuw strijd ertegen zullen
nodig maken.

CLARA WICHMANN.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 3 tot en met 9 Juni 1938

Geboren: Jacob, zoon van A. Keur en N. Kees»
man, Helmersstraat 20; Catharina, dochter van
W. v.d. Werff en H. W. Kramer, Gasthuisplein 1.

Ondertrouwd: W. Blank en C. M. E. Hollen»
berg, Zuiderstraat 17.

Overleden: W. F. Milders, oud 16 jaren, wonen»
de te Haarlem.

Gevestigde personen:
A. J. Visser van Den Haag, Dr. M'etzgerstraat 29
R. Fehres van Amsterdam, C. Huygensstraat 1.

S. Kalf van Amsterdam, Kostverforenstraat 27
J. F. Agemd van Amsterdam, Kostverlorenstr. 66
A.'H. Mandenmaker van A'dam, Kostverl.str. 74rd
T. G. W. A. Linzen, van A'dam, Brederodestr.145

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK".
De gedurende de week 30 Mei—4 Juni gehouden
collecte voor de werkkampen onder de leuze:
„Werk maakt sterk", heeft opgebracht de som
van ƒ 338.50.

Het Comité van Actie,'

HISTORISCHE ANECDOTE.
Van den grootsten Amerikaansen staatsman

George Washington wordt verteld, dat hij nooit
gelogen heeft; maar ook geen zin had voor hu»
mor.
'Een enkele grap heeft hij echter gemaakt. Toen

in het congres besprekingen gevoerd werden over
het oprichten van een staand leger, stelde een
der afgevaardigden voor, dat dit leger nooit ster»

ker zou mogen zijn dan 3000 man.
Toen stond Washington, op en verzocht aan

deze bepaling nog iets toe te voegen:
„Een vijandelijk leger mag, hoogstens 2000 man

sterk, ons land betreden".
Een daverend gelach ging op. Zonder nog ver»

der over het eerste voorstel te spreken, ging men
verder met de agenda.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

Het 300ste lid geboekt!

De vorige week schreven we, dat we spoedig
het 300e lid zouden inschrijven en nog geen week
later kunnen we mededelen, dat dit aantal reeds
ver is overschreden! Het verheugt het Bestuur
dan ook zeer, dat de V.V.V. zich in een stijgende
belangstelling mag verheugen en de hoop mag
worden uitgesproken, dat binnenkort het 400e lid
zich zal aanmelden.
De 300e inschrijving kwam op naam te staan

van den heer M. Speijer, Kostverlorcnstraat4. De
V.V-V. haastte zich Mevrouw Speijer een ruiker
bloemen met een begeleidend schrijven als een
kleine attentie aan te bieden.
En nu: op naar de 400 leden!!

Zandvoortse Badcourant

Woensdag 8 dezer verscheen het eerste nummer
van de Zandvoortse Badcourant, officieel orgaan
van de V.V.V. „Zandvoort".
Naast vele wetenswaardigheden, die voor den

badgast onmisbaar worden geacht, bevat het blad
een uitgebreide badgastenlijst en enige redactio»
nele artikelen.

Dit eerste nummer opent met een „Voorwoord"
van den Edelachtbaren Heer Van Alphen, Burge»
meester van Zandvoort en voorzitter van V.V.V.,
waaruit volkomen blijkt, dat de Badcourant uit»
sluitend wordt uitgegeven met het doel de gasten
van Zandvoort te gerieven.

ZONNESTRAALDAG.
Het plaatselijk comité „Zonnestraal" maakt

bekend, dat zij haar jaarlijkse collectedag zal hou»
op Zaterdag 25 Juni a.s. Zij, die bereid zijn voor
dit goede doel te collecteren, kunnen zich daar»
voor melden bij het Secretariaat Stationsstraat 8a.
Het Comité maakt tevens bekend, dat er weer
Zonnestraaüoten verkrijgbaar zijn a 25 et per lot.

De loten •zijn verkrijgbaar: Slieker, Dr. Gerkestr.
46; P. Koning, Pakveldstraat 20; L. Citroen, Paral»
lelweg 23; Mevr. Jacobs, Brederodestraat 39; A.
Drommel, Genestetstraat 11 en bij 't secretariaat.

MONOPOLE
heeft nu „Theater" voor zijn naam gekregen, want
vanaf Zaterdag 18 Juni a.s. zal er de film draaien.

Gebr. Koper hebben Monopole herschapen in
een theater geheel aangepast aan de eisen des
tijds.

Een geheel nieuwe geluidsinstallatie zal U doen
genieten van de diverse schlagers uit de films, ter»
wijl het doek ook aanzienlijk is vergroot.
Als openingsfilm wordt een van de grootste

werken n.1. „Het leven van Emile Zola", vertoond,
met den karakterspeler 'Paul Muni, zodat al geen
betere gekozen kon worden.
Vrijdagavond zal er een speciale film vertoond

worden voor genodigden.
Volgende week komen wij uitvoeriger op deze

opening terug.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding Jeugdwerkloosheid.

Als in ons vorig krantenpraatje er op werd ge»
wezen, dat men nog niet voldoende doordrongen
is van het feit dat de Commissie, na kennisname
van het verlangen van den jeugdigen werkloze dat
hij wil werken, hier in staat is de helpende hand
te bieden, dan bleek het deze week weer eens hoe
zulk een verzuim, zich even bij de Commissie te
melden, zich wreekt.
Het was de Commissie o.a. 'bekend dat op een

bouwkundige afdeling een bouwkundig tekenaar
kon worden geplaatst.
'Na enige vergeefse pogingen, omdat reeds een

paar ingeschreven candidaten werk hadden gekre»
gen, gelukte het de Commissie iemand te vinden,
die eigenlijk niet zonder werk was, zij 'het ook
niet als tekenaar.
Deze week moest de Commissie echter onder»

vinden, dat er zo ver niet had behoeven te wor»
den gezocht, want een heel geschikte kracht, wel»
ke reeds jaren op een dergelijke betrekking hoop»
te, kwam zich aanmelden, na dit tot nog toe te
hebben verzuimd.
Dit was zeker een zeer grote teleurstelling voor

dezen candidaat, omdat dit verzuim voorlopig
niet te herstellen is.

Mogen de Zandvoortse jongelui hieruit leren,

dat het contact zoeken met onze Commissnc,
slechts voordcel kan betekenen.
Laten wij toch alle werkloze jongelui, van wel»

ke stand en van welke bekwaamheid ook, opmerk»
zaam mogen maken op het zittingsuur der Com»
missie: Zaterdagmiddag 3—4 uur, in het Gemeen»
tegdbouw Grote Krocht no. 10.

De Secretaris is dagelijks te spreken: Halte»
straat 62.

De Commissie.

Zandvoort, 9 Juni 1938.

HET GAAT GOED !

Volgens de Badcourant van de V,V.V, waarvan
deze week het eerste nummer verscheen met de
volledige officiële badgastcnlijst, zijn er in Zand»
voort reeds luim 1800 badgasten' Dat laat zich
dus al heel goed aanzien.
En ook het weer was deze week niet ongeschikt,

al blijven we voor Zandvoort en z'n gasten op
nog wat meer zon en minder wind hopen.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt U ons
neutraal blad

Zie formulier op pag. 4.

ZWEMWEDSTRIJDEN VAN O.S.S. IN HET
NOORDERBAD.

Zaterdag 18 Juni a.s. organiseert de gymna»
stiekvereniging O.S.S. de zwemwedstrijden van de
Kcnnemer Tumkring in het 'Noorderbad te Zand»
voort. Het aanvangsuur is bepaald op half vier.

Laten wij hopen, dat een groot aantal turners
en turnsters zich voor deelname aanmeldt, dan
zal dit zwemfestijn zeker slagen. Het geheel is in

handen van den heer J.A.B, van Pagée.

OPENING VISHAL.
Wie kent Floris Molenaar op Zandvoort niet en

hoeveel jaren brengt hij zijn waar al niet aan de
man?

Welnu, vanaf Dinsdag a.s. opent Floris een vis»
hal in perceel Haltestraat 51, naast Gertenbachs
Drukkerij en is zijn streven om tegen de laagst
mogelijke prijs een grote verscheidenheid van vis,

zuurwaren, conserven enz. aan te bieden.
IJmuiden zal Molenaar steeds van vis voorzien;

dit zegt dus reeds genoeg.

BLOEMENBEURS.
'Heden is in perceel Haltestraat 42 een zaak ge»

opend onder de naam: „Bloemcnbeurs".
Het is de bedoeling van de exploitanten om te»

gen lage prijs prachtvolle bouquetten en plan»
ten te verkopen.
Daar dagelijks uit Aalsmeer voorraad zal wor»

den aangevoerd kan voor kwaliteit worden inge=
staan.

/
Zie de advertentie in dit blad.

BLOEMPJESDAG VAN „VR'OUWENHULP"
OP ZATERDAG 18 JUNI A.S.

Zaterdag 18 Juni houdt „Vrouwenhulp en
Kraamverpleging" haar jaarlijkse bloempjesdag.
Aan de Zandvoortse ingezetenen behoeven we

wel niet meer te vertellen, wat Vrouwenhulp is.

We weten, dat we op hun steun kunnen rekenen.
Maar om onze bloempjesdag helemaal te doen
slagen, hebben we ook de hulp van de badgasten
nodig. Misschien mogen wij ook op hen rekenen
als zij weten, dat Vrouwenhulp voor alle ge»
zindten is, geen „richting" heeft dan deze: laat
uw medemens niet alleen.
De winter is lang in Zandvoort, veel langer dan

de zomer, die de verdiensten brengen moet. Voor
die lange winter vragen v/e iets aan U; schenk
in zonnige, zomerse vacantie»dagen uw gave, die
straks wat zon in duisternis zal kunnen brengen.
Geef de zon door! Iets van uw blijdschap van
heden blijve in Zandvoort hangen.
Onnodig te zeggen, dat we graag een grote staf

collectanten willen hebben. Wie mee wil collec»
teren, melde zich bij mevrouw Meyer, Kostverlo»
renstraat 82 of op 18 Juni in Brugstraat 15.

OPBRENGST COLLECTE.
De op de 2e Pinksterdag gehouden collecte ten

bate der tbc.»bestrijding heeft opgebracht f230,89

NOODLOTTIG ONGEVAL
Dinsdagmiddag is op het strand een ernstig on»

geluk gebeurd, dat 't leven van een 16»jarig meisje
Kostte. 'Een paar meisjes waren aan het spelen bij

de schommel, toen Willy Milders, woonachtig te

Haarlem, plotseling door een vriendinnetje werd
geroepen.

Zonder op of om te kijken liep zij hard naar
haar toe met het gevolg, dat de schommel haar
hoofd raakte. Bewusteloos viel zij op de grond.
Dr. Kuipers uit Halfweg, die toevallig aanwezig
was en de ontboden geneesheer. Dr. C. A. van
Fraassen, verleenden de eerste hulp, doch na kor»
te tijd overleed het meisje door een bloeduitstor»
ting in de hersens. Later op de avond werd het
stoffelijk overschot naar Haarlem overgebracht.

Uit een direct ingesteld onderzoek is gebleken,
dat het ongeval door een noodlottige samenloop
van omstandigheden heeft plaats gehad. Van
schuld is dan ook geen sprake.

O.H. MANNENKOOR MAAKT E'EN EXCUR»
SIE EN GAAT NAAR EEN CONCOURS.

Rust roest, denkt het bestuur van 'O.H. Mannen*
koor en daarom heeft het 't plan gemaakt om in

September niet alleen aan een wedstrijd deel te

nemen, maar er tevens een excursie aan te ver»

binden. In Rotterdam en Dordrecht zal een wed»
strijd worden gehouden, maar het is nog niet dcfi»

nitief vastgesteld aan welke wedstrijd zal worden
deelgenomen. Wordt er deelgenomen aan de wed»
strijd te Rotterdam, dan zullen o.a. de havens be»
zocht worden en z.m. een der grootste Oceaansto»
mers van de Rotterdamse Lloyd, of een bezoek
worden gebracht aan een der grote fabrieken bijv.

de zeer moderne koffie» en theefabriek van Van
Nelle. Gaat de reis naar Dordrecht, dan zal wor»
den bezocht de ruïne van de oude tol'burcht aan
de Merwede en meerdere interessante beziens»

waardigheden waaraan ook Dordrecht zo rijk is.

In elk geval belooft het een prettige dag te wor»
den.
Aangezien de wedstrijd no. 1 is, is het nodig,

dat alle leden trouw en regelmatig op de repeti»

ties komen. Ook voor nieuwe leden is het nu de
juiste tijd zich aan te melden, daar zij nu nog vol»

doende repetities kunnen meemaken.
Als het Mannenkoor aan een wedstrijd deel»

neemt, moet het behoorlijk voor de dag kunnen
komen, het moet een RECLAME worden, want'

het is niet alleen de naam Onderling Hulpbetoon
maar het is ook de plaats Zandvoort, die zij hoog
moet houden. A.v-d.K.
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Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles op autogebied 2083 opgebeld!

Voorlopige Agenda
Zaterdag 18 Juni. — Opening van het nieuwe

bioscoopgebouw Theater Monopole met de film

„Het leven van Emile Zola".

Zaterdag 18 Juni. — Bloempjesdag van „Vrou*
wenhulp".

Zaterdag 18 Juni. — K.T.K.szwemwedstrijden
georganiseerd door O.S.S. in het Noorderbad.

Zaterdag 25 Juni. — „Zonnestraal"*dag.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. — Internationle
Scbernvwedstrijden in het Noorderbad.

ATTENTIE. Voor correcties en aanvullingen
dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort*
Dr. Metzgerstraat 75a

Het kosmisch levensbesef
Openbaart het ongezonde levensgevoel zich je»

gens de mensen voornamelijk in een moeilijk te

overwinnen antipathie, ten opzichte van de oven*
ge schepping kenmerkt het zich door een vaak on*
verklaarbare angst. Tegenover de dieren, die -wij

in dit verband als een tussensoort zouden kunnen
beschouwen, gaan angst en antipathie in elkaar
over en vertonen zij zich in allerlei gemengde
vormen. De motieven van afkeer tegen bepaalde
beesten, waaronder vaak op zichzelf heel onschul»
dige diertjes als muizen, spinnen en padden zijn

voor den niet deskundige meestal onnaspeurlijk;
zij liggen verscholen in het duistere domein van
het onbewuste, waarop het bewustzijn helaas vaak
tevergeefs z'n redelijke en zedelijke invloed tracht
uit te oefenen. Maar toch heeft ieder het min of
meer in zijn macht, zich. op verstandige wijze te»

gen deze instinctieve reacties te weer te stellen.

Een rustige en zakelijke confrontatie met angst»
wekkende dieren zal dezelfde weldadige werking
kunnen uitoefenen als de heroriëntering jegens
antipathieke mensen.

Sterker vijand dan het dierenrijk is soms te»

genover het levensgevoel de schepping met haar
velerlei geheimzinnigheden en vooral met haar
noodlottige.onontkoombare wetmatigheid.De angst
voor onweer moge aanzienlijk verminderd zijn

sinds men de werking van dit verschijnsel als een
electrische ontlading is gaan begrijpen en het niet
langer beschouwt als een uitbarsting van de toorn
der goden, — wat blijft bestaan is de onverklaar»
bare samenhang tussen de weersgesteldheid en
ons psychisch gevoel.
Ook hier bemerkt men individuele verschillen:

de een voelt zich door regen somber gestemd en
op den ander werkt een stortbui als een psy»
chische ontlasting; sommigen worden door storm
iot een soort geestvervoering gedreven, anderen
zijn 'bij storm weer beklemd en gedrukt. Kan men
zich aan deze atmospherische en meteorologische
invloeden niet geheel onttrekken, wel bezit men
de macht zich een gezonde en verstandige hou»
ding jegens de natuurverschijnselen aan te wen»

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP :

2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenbergér - Emmaweg 1

VERHUUR van

Moderne Draaiorgels
Ook voor Bruiloften en Partijen. Prijs billijk.

J* Dams-Peterson
SWALUESTRAAT 5a ZANDVOORT

nen. De opvoeding kan ook hier van meet af aan

veel bereiken. Ouders, die hun kinderen bij weer
en wind uit laten gaan en de schommelingen op de

thermo» en barometer niet van overwegend bc»

lang achten, behoeden hun kinderen voor een zie»

kelijke overgevoeligheid, welke hun in het latere

leven parten gaat spelen. Uit een kinderprenten»

boek herinneren wij ons een versje van den vlie»

genden Robert, die ondanks de waarschuwingen
zijner ouders bij een regenstorm uitging, en met
zijn paraplu als ware deze een luchtballon mee
omhoog werd getrokken. Dit versje begint met de

regels: „Wat, sprak Robert, zou ik vrezen'? Zulk

een weer moet heerlijk wezen!"
Ik geloof, dat hedendaagse ouders een dergelijk

enthousiasme niet meer zullen betreuren, maar in»

tegendeel toejuichen. Zoals men een kind 't kou»

dé water lekker moet leren vinden, dient men de

jeugd ook te leren genieten van alles wat storm

en regen, zon en sneeuw aan heerlijkheid opleve»

ren.En voorzover volwassenen in dezen nog klein»

zerig zijn, mogen zij bedenken, dat aan de zelf»

opvoeding nimmer een eind komt.
Toch ligt er aan het onbehagelijk gevoel, dat

natuurverschijnselen soms kunnen wekken, niet

slechts de onaangename sensatie van 't verschijn»

sel zélf ten grondslag, maar dieper in het ge»

moed verankerd u, de angst, waarmee de onver»

biddcliikheid van de/e verschijnselen het overge»

voelt» individu kwelt. Met mensen, hoe anhpa»

thiek, kan men het nog op een accoordje gooien,

tenen dieren kan men zich verdedigen, men kan

7.e ontlopen oi doden. — maar tegenover de na»

tuur staat men machteloos. En hoc majestueuzer

deze zich openbaart, des te sterker overtuigt zij

den mens van zijn absolute nietigheid in dit grote

heelal. Zij herinnert hem aan de vcrgankclnkneid,

wanneer hij in de ontelbare sterren, die duizenden

jaren hun plaats aan het uitspansel behouden, en

in de zon van iHomerus,die ook óns nog beschijnt,

de tegenstelling ervaart met zijn eigen korte lc»

zerig zijn, mogen zij bedenken, dat aan de zclt»

opvoeding nimmer een eind komt.

Dat storm, koude en hittegolf met den zich zo

op zijn culturele en technische volmaaktheid ver»

heffende mens niet de minste rekening houden,

dat de zee bij een overstroming of do vulkaan bij

een uitbarsting niet de minste egards toont je»

Hens zijn particuliere belangen, — dit kan hem
bangelijk stemmen. En zo is ook de reactie op

indrukwekkende verschijnselen als de stilte v.m

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

Ruimte gebrek.

Spoed Opruimingen
Zwart Palissander salon»ameublement: Buffet
tafel, stoelen, fauteuils, enz. compleet . . ƒ 15.00
Rustdivan ƒ 3-00
Zes 'Mechelse stoelen ƒ 5.25
Vier stoelen, twee Crapeaux ƒ 9.75
Mah. kast, 2 deuren ƒ 4.25
Buffet, marmer blad ƒ 4.25
Wener Litsjumeau met 2 springmatrassen ƒ 7.50
Clubcrapeau ƒ 2.50
Keukenbuffet ƒ 5.75
Leren fauteuil ƒ 1.90

en nog vele andere goederen in grote voorraad.

Komt allen in groten getale en u slaagt!

WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Een goede Huisvrouw
koopt waar het 't voordeligst is. Dit adres is de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
Als reclame geven wij tevens heden Zaterdag:

3 p. blik Sperciebonen voor 24 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 2164

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

«DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post,
Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Zo juist ontvangen:

Modern en Artistiek
Glas en Aardewerk
o.a. Ontbijt», Thees en Eetservies— Gebak»
stellen — Botervlootjes — Fruitschalen —
Nestschalen enz. enz.

Magazijn „Libelle"
Grote Krocht 11

I THEATER MONOPOLE 1
Telefoon 2550, Dir, Gebr. Koper, Stationsplein

Zaterdag 18 Juni OPENING
van het geheel nieuw en naar de eisen des tijds

ingericht theater.

Als openingsfilm hebben wij de eer U te presen»
teren:

PAUL MUNI
de grootste karakterspeler van deze tijd in:

HET LEVEN VAN EMILE ZOLA
NIEUWE EN ULTRAMODERNE GELUIDSINSTALLATIE
Zie nadere aankondiging!!

m
m
m
m
m
m
m
m
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VOOR UW
STRANDenBADKLEDING ||

Eén adres
De grootste sortering

De nieuwste snufjes

Ziet onze etalages.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34

Ziet de Etalage's Ziet de Etalage's

PASVEER BEZOCHT %GOEDKOPER GEKOCHT 5
SERVETTEN, 100 vel 19 et •
3 ROL CLOSETPAPIER 10 et
10 METER KASTPAPIER 10. et
ALL, FLUITKETELS 45 et
KEUKEN SPIEGELS 29 et
GROTE DOOS WAS 20 et
3 PROV. BUSSEN 64 et
FLINKE BROODTROJMMEL 98 et

SLAAPKAMERMATJE 59 et
' FLINKE KEUKENMATTEN . . . . 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

OOOOSMATJÈS 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

GESCHOREN MATTEN -. . J08 et

W.C. MATJES '. 25 et

TWrSTED MATTING, per meter. . 59 et

VLOERBEDEKKING
pep meter . 78 cent

!
ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

Wilt U nog een'

goede Aardappel
tegen matige prijs, koop dan- -

Prima Zandvoortse Duinaardappelen
Verder: Friese Red Star, Zaniv. Robijnen, Kleine
en grote nieuwe Muisjes, Spring Malta's.

HET BEKENDE ADRES:

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

de nacht, de eenzaamheid van een hei, de beslo»

tenheid van een bos of de onbegrensheid van de
zee te verklaren. De vrij veel voorkomende ruims
tevrees, hoogtevrees en al dergelijke vrezen ont»

staan niet doordat men bang is dat men, afgeslo»

ten van de hulpmiddelen der menselijke bescha»
ving, zal worden aangevallen door rovers of wilde
dieren, dat men van een berg zal afvallen, in een
bos zal verdwalen of in de zee zal verdrinken, —
maar zij zijn gemotiveerd uit de ongezonde ont»

wikkeling van het kosmisch levensgevoel, dat in

de onverbiddelijke wetmatigheid van de schep*

ping zijn vijand ziet.

Zelfopvoeding zal ook ten opzichte van de kos*

mos het levensgevoel in gezonde richting moeten
ontwikkelen. Zoals het moet leren vrede sluiten

met het eigen lichaam en de vijand „medemens"
tot vriend dient te maken, zal het ook het heelal

m deze welgezinde houding moeten betrekken.
Dat het zeer wel mogelijk is, ondanks de mechas
nische dreiging van de overmachtige schepping,
zich in het heelal thuis te voelen, bewijzen de ve«

Ie dichters, die de natuur met de heerlijkste lof=

liederen hebben bezongen, bewijzen ook de talloze

natuurvrienden, die de onherbergzaamste oorden
der aarde opzoeken en vandaar met nieuwe levens

lust in de maatschappij terugkeren. Men stelle

zich een Franciscus van Assisi ten voorbeeld, die

in dieren en planten en planeten zijn broeders en
zusters begroette, en neme eens de machtige ly=

riek van een Walt Whitman in zich op, die als

zanger van de harmonische eenwording tussen

mens en natuur onovertroffen is. Wie ook zijn

kosmisch levensbesef heeft gecorrigeerd, zal eerst

ervaren, hoe gelukkig het leven kan zijn.

Uit „Het Kompas".
H. G. CANNEGIETER.

ZOMERGASTEN!!
Hier is Uw
BOEKEN gWENU

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J„ DE MAAR
OUD * BELASTING > AMBTENAAR
3S KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562

Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

BBEBSHBfflHBHEaEHBBBBBHBBBEöBBnBBB»

2546
2559
2509
2541
2564*
2547
2560*

2548
2545
2542
2561*
2549

2543
2563*
2558
2502
2562*
2557
2539
2540

2462
2457
2403
2458
2440
2413

2414
2415
2409
2455
2470

2477
2473

2474
2471
2472
2465

Ames Jennifer. Veelkleurige droom.
Apon, Jan. Het gorilla mysterie.
Baardman, C. Het défilé der overbodigen.
Demedts, André. Afrekening.
Duin, Frank v. Reggies Teportages.
Greig Maysie. Grijp het geluk.
Hertog, A. den. 'Het graf van den Amons

priester.

Loring, Emilie. Daar komt de Zon.
Martin, Hans. Getijden-
Panhuysen, Jos. Zee.
Pulles, Tiny. Sta Pal.

Roest, Srolius B. Ik wil van iemand houden.

Salomonson, H. Een, twee, drie.... verlos.
Saris, Leni. Licia zet door.
Short, Luke. Het bloedige spoor.
Steggerda, H. Confectie.
Tollenaar, Emmy. Sta Pal.

Tuttle, W. C. Ridders van de prairie.

Undset, Sigrid. Het brandend' 'braambosch.
Wilma. De kleine gemeente.

Buck Pearl. Op eigen grond.
Cronin, A. J. De Citadel.

Földes, Jólan. Over de brug.
Man, Herman de. De koets.
Maire, Ie. Grote man in kleine stad.

Mitchell, Margaret. Vuur over land.

Als een vlam in de storm.
'Het zaad ontkiemt.

Sillanpaa, F. E. De weg van een man.
Steno, Flavio. De nacht van San Lorenzo-
Andriesse, Kees Want morgen

sterven wij.

Wijhe—Smeding, A. van. Bruggenbouwers.
Doolaard, A. den. Wampie, de roman van

een zorgeloze zomer.
Jong, A. M. de. De erfgenaam.
Melis, Stoke. 'Hollandia luxe reizen.

Zernike, E- Morgen weer licht.

Ayres, Ruby- Jackie's perikelen.

tt

VAKKLEDING, WITTE JASSEN, WITTE
BROEKEN. BLAUWEBROEK'EN.STOFJASSEN,
FLANELLEN BROEKEN, ENGELS LEREN
BROEKEN, KAPSTERSJASSEN (nieuwste mod'.)
WITTE TENNISSHORTS.

Fa. v. Hensen, Gr. Krocht 23, Tel. 2574

Agentuur in Rieten stoelen en Rottan en andere
soorten. Vraagt prijs.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

Leesbibliotheek „GELRIA
Gertenbachs Drukkerij — Achterweg 1

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

Laat ons Uw schoenen
vakkundig repareren ! 1

HERENZOLEN 90 cent
HERENiHAKKEN 40 cent
DAMESZOLEN 80 cent
DAMIESHAKKEN 30 cent
KINDERZOLEN 70 cent

Ook reparen wij Uw Kousen:

EERSTE' LADDER 10 et

ELK'E VERDERE LADDER .... '5 et

Haltestraat 7 - Tel. 2612 - Zandvoort



Wij zijn en blijven
fiJUPITER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838

het goedkoopste Fóto~

adres voor Zandvoort

Gratis ontwikkelen van alle Rolfilms - Afdrukken % 5 cent

/ <

In onze afdeling Confectie naar
maat slaagt U zeker en beier dan
met goedkoop Maatwerk.

Fa- v- HENSEN
COUPEUR

Grote Krocht 23, Telef. 2-.5*7A

100 pCt garantie voor

prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en

ontvlekken. GEEN machinewerk!

In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Kinderpakjes met kor»
te broek, Sportpakken, Flanellen
pantalons.

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

Ver l'o'o f d:

ESTER SZARAZ'
en

PIETER COENRAAD
TKROL

Zandvoort, 12 Juni 1936

Noorderstraat 8
Da Costastraat 1

TE HUUR

.

.HUISJE
•Boven 3 slaapk., bene»
den 2 kamers met keu»
ken en zeer grote kei»

der. Duinweg 12. Te be»
vragen P. Behrends, Gr.
Krocht 12.

Gevraagd per 1 Septem»
ber voor permanente be»
woning

Ongemeub. Huis
in Zandvoort Zuid, voor»
keur Brederodestraat,
duinzijde, huur plm.

ƒ 550.—, 'bevattende
minstens 5 kamers, bad»
kamer, zolder en tuin»

huis of garage.

Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder no. 5001.

Prijsopgave gevraagd te
Zandvoort, omtrek tram»
station, dicht bij zee:

ZITKAMER
met 3 slaapk. voor vier
volwassenen en 3 'kind.,

-van 23 -Juli t.m. 15 Aug.of
van 1 t.m. 21 Aug. Br. no.
T 6331 Adv. Bur. Alta,
Utrecht.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

van 8—12 uur. Aanm.
Zaterdagavond van 8 tot
9 u. Buitenverblijf 21»22.

TE KOOP: '

STUDIEPIANO
in goede staat.Prijs f7.50

Adres te bevragen bur.
Gertenbaohs' Drukkerij
Zandvoortse Courant.

BIEDT ZICH AAN:
JUFFROUW

voor huishouding, gezel»
schap, lichte verpleging,
waar hulp aanwezig is.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaohs Drukkerij
onder nummer 5002.

GEVR. VOOR DIRECT
NETTE

LOOPJONGEN
Slagerij „De Concurrent"
Haltestraat no. 5.

TE HUUR

:

Vrije Ongemeub.
Benedenhuizen

1 min. van zee en trein.

ƒ 20 p. mnd. Te bevr.
MAKELAAR W. PAAP
Zeestraat 14, Telef. 2965

Kantoorbediende
Jongste Kantoorbediend
de gevraagd, voor gewo»
ne administratie. Accu»
raat en goede hand schrij»

vend. Aanmelden. C.F.G.
Roest, Haltestraat 12.

TE HUUR

:

Vrij Benedenhuis
tot 13 Juli, bev. 1 zitk.,

3 slaapk., serre en vrije

keuken, voor», en achter»
tuin. Zeer billijk. 'Ook
slaapkamer te huur.

Kos'tverlor'enstraat 28.

TE HUUR:
Pakhuis of Garage
aan de Spoorbuurtstraat

Tcbevr. Baan 20.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

in lingeriezaak.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 5003.

TE KOOP:
Gaskolenfornuis en gas»

fornuis m. oven, 4 mooie
badkuipen, wasbakken,
marmeropzetten, zieken»
wagen enz.

Waterdrinker, Grote
Krocht 20, tel. 2164

Grote witte garderobe»
kasten, 2 mooie Engelse
eetkamer ameub, Franse
noten» en satijnenhouten
slaapkamers, bureaux,
clubs, divans, vele mooie
bedstellen enz.

Waterdrinker, Grote
Krocht 20, tel. 2164

GEVRAAGD:
JUFFROUW

voor het bedienen van
automaten. *

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5004.

Nog enige prima Merk Rijwielen
waaronder: Gazelle met versnellingsnaaf ƒ 16
Simplex Dames, als nieuw ƒ 17.50

Meisjes en jongensrijwielen vanaf ƒ 7.50

Een damesrijwiel, ingeruild, prima ƒ 8

—

Een belastingvrij motortje, Juncker ƒ 60

—

ALLEEN STATIONSPLEIN 29

Tevens jongen gevraagd.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

H.H. Huiseigenaren
Laat nu Uw schilderwerk binnen of buiten ver»

richten door een goed vakman!

Gevels vanaf ƒ 15.

—

Keukens vanaf ƒ 8

—

la klas uitvoering.

H.NOURIS - Brugstraat 6

W. Dorsman
Timmerman Aannemer
•Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is
:

'

C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Witte Damesschoenen

vanaf | Uiüü
rübberzool en hak.

Witte Heren Mollieres
met rubberzooi en hak 1 4 ftr

vanaf | litO

ALPH. SPRENGERS
Grote Krocht 13

voorheen Grote Krocht 8

WËÊmmmÊÊmÊmmammÊËÊmmmnmmam

HEDEN GEOPEND

DE BLOEMENBEURS
HALTESTRAAT 42
NAAST „DE WAAG".

Mooie planten en Snijbloemen tegen zeer

lage prijs!

Grote verscheidenheid kleine plantjes en
potjes o.a. Cactussen, Hortensia's, CloxcU

nia's, Begonia's enz. enz.

Ziet de Etalage!!

BEZOEKT de mooie omstreken op een

Matador R ij wiel
Reeds vanaf ƒ 40 ; ook op gem. bet. condities.
Tevens Uw adres voor STOFZUIGERS en andere
ELECTRISCHE APPARATEN.

TECHNISCH BUREAUZWEMMER
KERKSTRAAT 28, TELEFOON 2509— Ie klas reparatiesinrichting

R. J.

Aankondiging van een belangrijke Veiling
die binnenkort gehouden zal worden. Heeft U nog
goederen, die Ü wilt laten veilen, gelieve dat dan
op te geven, opdat we er vroegtijdig reclame voor
kunnen maken.
Belast zich ook met veilen van compl. inboedels.
Zie volgende week datum in de veilingsadv.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

> DINSDAG a.s.

OPENING
Vishal „NEPTUNUS"
HALTESTRAAT 51 - TEL. 2212
naast Gertenbachs Drukkerij.

Alle soorten Verse Zec« en Riviervis. Le»
vende, gekookte en gepelde garnalen-
Nieuwe Haring, Blanke levende Aal en alle
soorten gerookte Paling.

ZUURWAREN VISCONSERVEN
Visbakken, per pond 10 et

Floris Molenaar

TZIJ 'S MORGENS VROEG OF 'S AVONDS LAAT.
Hel geeft niet hoe de wijzer staal

_ _ Er wordt niet op de tijd gelei

VAN N EILE'S THEE word. tóch gezet.

Omdat die thee gebroken ï»

Trekt ze véél beter ai
U krijgt er veel meer kopjes van
Dan andre thee U gat

Speciaal aanbevolen
Aflernoon Tea 37 et. per onspakje
Golden Cup Tea 34 cf. per onspakje

J£
n,er 32 et. per onspakje

Giraffe .... — 30 et. per onspakje

VAN NEILE'S GEBROKEN THEE

BIJ ZONNIG WEER
— NAAR —

„De Waag"
voor Bad- en Strandkleding

WOLLEN DAMESBADPAKKEN reeds voor
ƒ 0.9S

WOLLEN DAM'ESSHORTS ƒ 1.39

WOLLEN HERENSHORTS ƒ 0.98

WOLLEN IHERENZWËMPAKKEN .... ƒ 1.49

BADJASSEN, vanaf ƒ 1.29

Een overweldigende keuze StrandspulUovers,
Strcndpantalbns. Vesten, Kinderstrandbroekjei

BIJ REGENACHTIG WEER
een reuze collectie Borduurkleden, Schorten,
Kussens, Blouses, Borduurzijde en in

WOL
REGENJASSEN en KINDERREGENGAPES

Verder de grootste sortering in

Tafcllakens, Theekleden, Gebl. Kleedjes, Lakens,
Slopen,'

Babygoederen - Bedrijfskleding
TWI LFIT

GORSETTEN, BUSTEHOUDERS
HERENMODE=ARTIKELEN. Speciale aanbie-
ding in doorgeweven Popelin Herenhemden mei f "^ QC
2 boorden of vaste boord, nieuwste desins *• *>*yj

Zijden gepl. tHemden in alle maten en kleuren
ƒ 1.19

„Eendrachf'ozegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waai
HALTESTRAAT 40-40a

Eens klant . blijft klant

HOLLANDIA-BIOSCOOP
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2158, Stationsplein

ZATERDAG 11, ZONDAG 12 EN MAANDAG
13 JUNI, 8.15 UUR: 3 Dagen 3 opvoeringen van
een groot SUPERPROGRAMMA der Metro»
Goldwyn=Mayer.
OPTREDEN"VAN DE KONINGEN VAN DE
LACH:

Stan Laurel en Oliver Hardy
in hun grote suceesfilm:

EEN STAD OP STELTEN
Het succes van „Fra Diavolo" overtroffen! De
beste LAUREL, de grootste film van de beroemde
komieken.

EEN ORKAAN VAN VROLIJKHEID!
Royal, Corso en Alhambra*theater te Amsterdam
vertoonden deze film gelijktijdig. Twaalf weken!

- - ALS TWEEDE -HOOFDFILM: GLARK GABLE
EN MYRNA LOY in

De strijd voor Vrijheid
(PARNELL) Een zeldzaam mooi filmwerk met
de twee beroemde artisten in de hoofdrollen. Een
man geboren om te heersen, werd beheerst door
zijn liefde voor een vrouw
EEN ZELDZAAM MOOI PROGRAMMA!
Toegang boven 14 jaar.
Entree: 40—60—80 en 100 et., alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van STAN LAUREL EN OLIVER
HARDY in

Een stad op stelten
NIEUW!! Acht aden onbedaarlijk lachen!!!!!!!

Entree: onder de 14 jaar 15 en 25 cent, boven de
14 jaar 25 en 40 cent, alles inbegrepen.

De Goedkope Groentehal A, VAN STIJNEN
Bloemkool, per stuk 10 en 6 et
Mooie zachte peulen p.p. 10 et
Andijvie, gele, 4 pond 25 et
Sla, 3 krop 10 et
Soeptomaten, per pond 8 et

Verder Fruit tegen marktprijzen

Postelein, per pond 6 et
Spinazie, per pond S et
Grote bos Wortelen . . 15 et
Jaffa's, 5 stuks 25 et
Zachte snijbonen p.p. v.a. 25 et
Komkommers, vanaf . . 10 et

Gratis horen en thuisbezorgen.
Schoonmaken

Willem Drayerstraat bij

van groenten en aardappelen.

de Dr. Gerkestraat

I

VOOR

BABY-KLEDING
NAAR

„DE WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
hoek Willemstraat

GROOTSTE SORTERING
Jurkjes, Pakjes, Capes
en Wollen doeken

Prachtluiers, vanaf . . 13 et
Baby»hemdjes en Flanellen 14
Truitjes 22 et
Gummibroekjes . . 16 et
Lakens en Sloopjes . . 49 et

Allo soorten Babyswol met
gratis Breipatronen.

,

VERHÜURBILJETTEN GERTENBAOHS DRUKKERIJ

>>•
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VAN DEURSENS AARDAPPELHANDEL
Het beste en goedkoopste adres - Hotels en Pensions extra korting. KERKPLEIN 8b TELEFOON 2274

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'stGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na*
me van HOEK te 'ssGravenhage of toezending
van postzegels tot een bedrag van 50 cent, stus

ren wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een bes
langrijk door dokter TUYT te 'ssGravenhage, ge»
schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90

Per abonnement ƒ 0-75

BATA - Hallestraat 1 - Tel,,2612

Henk Schuilenburg die is goedkoop
Dat is alom bekend,
"Want als ik langs de winkel loop
Dan word ik haast verwend.

Als men daar dan de prijzen ziet,

„ Dan sta je vast versteld
Je krijgt de dingen haast om niet"

En steeds WAAR voor je geld.

Hij heeft een goed beklante zaak,
Die Amsterdammer daar,

En hij begrijpt zijn zware taak
'Daar staat bij steeds voor klaar.

Op nummerS—7 der Grote Krocht,
(Onthoudt nu dit adres!)
Daar koop je, en bent nooit bekocht.
Dit ds een wijze les.

Telefoon 2974.

ZOMERGASTEN!

Fijne Vleeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit

KWALITEIT!!

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst jK* ™4

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

1. J, Knotter, Kaltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Mej. E. SZARAZ
Belasting-Hoekje»

Aan de Achterblijvers.

Aan dezen wordt, in hun eigen belang, ernstig

in overweging gegeven niet onverschillig te staan
tegenover het feit, dat bij niet inlevering van het
aangiftebiljet 1938»'39 van de Inkomstenbelasting
een verrassend boge aanslag het gevolg zal zijn.

Heeft men het biljet niet ingeleverd of onvol*
doende ingevuld, dan zal zeer zeker daarop vol»

gen een aanslag die, in afwijking van Uw werke=
lijk of vermeend inkomen, door den Inspecteur
der belastingen belangrijk hoger zal worden ge»

steld.

U hebt dan later te bewijzen, dat de aanslag
te hoog is opgelegd, en kunt U dat bewijs niet

leveren, dan wordt het moeilijk de aanslag lager
te krijgen.
Laat dus alsnog Uw aangiftebiljet deskundig

invullen aan bevoegd adres, Kostverlorenstraat 38

WIJ VERHUREN: Ledikanten, Bedden, Dekens,
Stoelen, Tafels, Strandwagens en alle soorten
Meubelen.

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Vrijwillige Abonné's!

Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
één gulden of één gulden zestig*cent x

) per jaar.

Naam:

Woonplaats:

Adres:

1) voor Zandvoort ƒ 1.— per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.

| NIEMAND BETAALT |
graag te veel. Wilt' U dat voorkomen, haal dan

PRIMA RUND*, KALES*, VARKENS» OF LAMSVLEES bij

ti
f „DE CONCURRENT
+ ALLEEN ZATERDAG ALS EXTRA RECLAME

1 pond Reuzel voor slechts 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Vanaf heden ons heerlijk Gebraden Rosbief slechts 15 et

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Haltestraat 5 - Telefoon 2994
^ 's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags.

^ Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag v.m. 10—1130 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag ' n.m. 7—8.30 tiur.

Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Geen fooien!

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKK'EN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF dn bussen van
1 kg. en V» kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

B^~ Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r4 n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op" elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

Groenten en Fruit
zijn artikelen, die onder ieders bereik
moeten liggen, daar zij vitaminen be*
vatten voor het lichaam.

Koop daarom in een zaak die het laagst
in prijs en het hoogst in kwaliteit is!

Jb. ter WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

E. KONING
Swaluestraat 10

Pakveldstr. 23
s

Huis- Letter-
schilder en
G lazenmaker

Handel in Glas-
en Verfwaren

^f* Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkalk

gummi-;

Grote sortering

Het adres voor

Elastieken Kousen

in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Zonnebrand-artikelen

DE LUCHTREIS VAN DE PEGASTTS
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

iHmiuiiniiniiiiiiuniu|

Jan Pool!
heeft in zijn zaak een enorme sortering

RIJWIELEN
Ook de lichte Sport ToursRijwielen. Komt
U eens kijken. U staat verbaasd over onze
voorraad voor elk wat wils. —

Grootste Speciaalzaak voor Rijwielen.

RIJWIELEN, vanaf ƒ 42.50
TRANSPORTRIJWIEDEN, . . ƒ 55.00

Betaling desgewenst 1 gulden per week.

Tandems en Bakfietsen. Haarden en Stof*
zuigers op gemakkelijke condities.

Eerste klas Reparatiesinrichting.

Haltestraat 58 Tandems te huur

29. Op dat ogenblik liet meneer Van Emmen,
om met één slag alle tegenstand te overwinnen,
zijn motor met verdubbelde kracht werken. De
Pegasus schoot „full speed" vooruit en de arme
Teddy moest benen maken om niet onthoofd te
worden. In z'n wanhoop klemde hij zich aan de
kar van een visvrouw vast; maar deze wilde
haar tongetjes en tarbotjes niet: in de steek laten
en begon dadelijk achter de optocht mee te hol»
len.

30. Mensen, mensen, wat een sensatiel De hon»
den blaften, de straatjongens holden schreeuwend
mee. Maar opeens schoot de lantaarn los en een
algemene valpartij was het gevolg. Teddy viel

, op z'n rug; de visvrouw kwam onder haar
eigen wagentje terecht, terwijl de koude slijme»
rige visjes in haar gezicht vielen. Hu, wat èng,
om al die vette, klepperende staartjes in je -hals
te voelen kietelen.

Voer de tuin, voor Uw kamer
ANEMONEN, 2 BOS 15 et
IRISSEN, 2 BOS 15 ct-

Voor de tuin:
Kleine Begonia's en kleine Fertünia's 6 et

Let op het juiste adres 't

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060-

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

Wij verkopen één kwaliteit, alleen

DE BESTE!
Neemt U eens proef en ge blijft klant.

Zaterdag, bij aankoop van minstens 50 et vlees,.

een half pond 'GEK. WORST voor 15 et*

Schoolstraat J Tel. 2703

VOOR KRISTAL-
EN NATUURIJS

gemalen en in staven en

Vri eszout
is Uw adres:

Pi et Paa p
Haltestraat 61 - Telefoon 2171!«»

Ook voor Kinderboeken
Leesbibliotheek «Gelria"

MIEP VAN EG EREN
Dameskapstèr
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

GODSDIENSTOEFENINGEN

Ned. Herv. Gemeente.
Zondag 12 Juni 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bediening II. Doop.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 12 Juni 10.30 uur: Ds. H. C. v-d. Brink,

emeritus predik, te 'Hilversum,

nam. 5 uur: Geen dienst'.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 12 Juni 10 uur: Cand. Wamsfeeker uit

IJmuiden.

5 uur: Ds. N. A. Waaning. Cat. Zondag 23.

Nederlandse Protestanten Bond
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven",) Brugstr.15

Zondag 12 Juni 10-30 uur: Mej. Da. W. C. Jolles-

uit 'Groningen.

Zondagsschool vacantie.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de Heer J. W. van Zeijl

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 11 Juni: Einde v.d. Sabbath 10.22 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.

Leeroefening te kwart voor één.

Middaggebed te half twee.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas. Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen * en Crematies door geheel

Nederland.

'

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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ZAHDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT O£FICIELEr BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

'Afzonderlijke nummers ,, 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.öQ

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Ook officieel is de zomer nog niet bet

gonnen.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

-iè* Colportage of Demonstratie.

"\We 'betoogden de vorige -week, dat colporte»

ren niet mag ontaarden in demonstreren en
meenden een beroep te mogen doen op de pos

litie om .zulks in Zandvoort voortaan te voor»

komen.
Volgens de in het onderschrift vermelde in*

formatie van de Redactie kan de politie in de»

zen niets doen, omdat de verordening haar daar*

toe geen recht geeft.

't Is goed, dat wij en ook onze lezers dat

weten, want nu zal niemand meer verwonderd
of verwijtend behoeven te vragen: waarom
steekt de politie daar geen stokje voor? Want
we weten nu, dat de politie dat niet kan.
Maar dan dient die verordening zodanig

gewijzigd te worden, dat zij dat wèl kan, anders
'beantwoordt die verordening niet aan haar doel.

En- dus is thans onze hoop gevestigd op het

College van B. en W. en de Leden van de Ge»
meenteraad voor een wijziging van de verorde»

ning in die zin, dat het terecht aan allen toege»

kende colportagerecht niet meer door een of

andere groep kan worden misbruikt voor hinder»

lijke demonstratie.
Want men vergete niet, dat als ook andere

groepen zouden overgaan tot eenzelfde „geoor»

loofd" misbruik, als ook zij met meer dan
[twintig man in die Kerkstraat zouden komen
z.g. om te colporteren, dat dan ernstige 'botsin»

gen niet zullen uitblijven, en dat daarmee aan
Zandvoort als badplaats onnoemelijke schade
zou worden toegebracht.
Welnu zoiets móet voorkomen worden, en dat

móet kunnen door een kleine aanvulling of wij»

ziging van de verordening.
Wij wachten af.

DIXL

NIEUWE TELEFOON AANSLUITINGEN. ,

2837 Automatiek Joh. H. D1

. v. Hemsbergen;
Kerkstraat 13.

2320 Beer, A., Julianaweg 18.

2971 Brand, X, Melkhandel, Boter, Kaas en
Eieren, Jan Steenstraat lb;

2611 Bronkhorst, N., Instrumentmaker der Te»
legrafie en Telefonie, woonhuis Nïc. Beets
straat 20;

2152 Crok, S. S., Brederodestraat 203;

2216 Dam, L. v., Dir. N.V. Mak Joosten & Jan»
sen, Brederodestraat 125, Het Buitcnver»
blijf nr. 16;

2006 Fischel, E., Fred. Hendrikstr. 1. tijd. aansl.

2877 Groot, M. de. Boul. Paulus Loot 41, tijde»

lijke aansluiting.

2932 Harinxma thoe Slooten, Mr. J. S. Baron
van, Brederodestraat 103;

2118 Hendriks, A., Leraar Engels M.O., Zand»
voortselaan 6;

2263 Motet Café Amsterdam, J. Oomstee,
Kerkstraat 11;

2372 Keur, A., Transportbedrijf, v.Ostadestr.20

2439 Levenbach Hellmuth, Wed. R., Brederode»
straat 149;

2667 Luit, P. v. Pension, Hogeweg 42

2465 Manege Ad. Klebe, Wittepad achter Bre»
Brederodestraat 1—3;

2466 Pagée, J. A. B.t Inrichting voor Heilgym»
nastiek en Massage, Marisstraat 8;

2174 Pension „Huize Lucie", Boul. de Fav. 16»17

2305 Pension „Miramar", J. v. Beusekom, Bou»
levard de Favauge 15;

2618 Rijbroek, E. J-, Levensmiddelenbedrijf, Da
Costaplein 1;

2788 Spoor, S. C. M., Brederodestraat 173, tijde»

lijke aansluiting;

2472 Tetterode—Bentz '\Ld. Berg, fam. J. W.
van, Boulev. Barnaart 23;

2934 Vernimmen, J. F. A., Brederodestr. 34;

2212 Vlishal „Neptunus", F. Molenaar, Halte»
straat 51;

2568 Visser, J. Electrische Wasserij, v. Ostade»
straat 5a—7;

2918 Vliet, P. v.d., Handel in wild, gevogelte
en eieren, Brederodestr. 46;

2027 Voorthuijsen, G. van, Zsndv.laan 227a;
2904 Vromen, A., Brederodestraat 113;

2479 Vrijer, 'H. W. de, Brederodestr. 175;

2229 "Wlalejnkamp—Esman, mevr. wed. A>. P-,

v. Speykstraat 5.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 10 tot en met 16 Juni 1938.

Geboren: Alida, dochter van W. Paap en C-
J. van der Mije, Koningstraat 33.

Gehuwd: P. Roorda en W. C. Keur, Assen»
delft, Provinciale weg 969z; W. Philippo en D.
Visser, Haarlem.

Overleden: ILe-venloos geboren «oon van P'^

Drommel en L. Haverman; A. Holkamp, oud 65
jaren.

Gevestigde personen:
M. L. B. Brifort, van A'dam, Dr. Gerkestr. 93.

SH. G. Lorje, van Haarlem, Br. Engelb.str. 85.

A. J. A. Meeusen, van Utrecht, Helmersstr. 29.

A. Vuysje, van A'dam, Dr. Gerkestraat 89.

A. 'Oost, van A'dam, Parallelweg 51.

25 JAAR IN HET HUWELIJKSBOOTJE.
Het echtpaar Jb. Koper, Koningstraat, her»

dacht zijn 25»jarige echtvereniging. Deze strand»
pachter mocht van verschillende zijden — ook
van buiten Zandvoort — vele felicitaties ontvan»
gen, zodat de feestdagen met recht „feestelijk"

zijn gevierd! Ook onze hartelijke gelukwensen!

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

Gewaardeerde hulp.

Enige weken geleden kwam een inwoner het in»
formatiebureau van de V.V.V. binnenstappen en
deelde mede, dat' hij voor een reis naar Engeland
en Schotland gaarne 'Engelse folders van Zand»
voort wilde medenemen. Volgaarne werd aan zijn
verzoek voldaan en een dezer dagen ontving het
bureau bericht, dat hij alle folders op doelmatige
wijze had verspreid bij verschillende, reisbureaux.
De V.V-V. stelt deze hulp op hoge prijs en wil

op deze plaats haar erkentelijkheid betuigen en
spreekt' de hoop uit, dat verschillende inwoners— indien men b.v. een zakenreis moet maken —
dit goede voorbeeld zullen volgen!

A.N.V.V.^tentoonstelling.

Van verschillende zijden werd ons gevraagd of
men wist, dat in de maand Juli in België door de
Algemene Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
een tentoonstelling over Holland zou worden ge»
houden. Ter geruststelling kunnen we mededelen,
dat ook de 'badplaats Zandvoort van de partij zal
zijn en dat een groot aantal folders, wandelkaar»
ten en affiches de tentoonstelling zullen -verleven»
digen.

Een verzoek aan de Leden.

Aan alle leden wordt vriendelijk, doch drin»
gend verzocht, indien men gemeubileerd verhuurt
of hotel of pension houdt, het informatie»büreau
even in kennis te stellen van het verhuurde.
Mocht men niet door de 'bemiddeling van de
V.V.V. verhuurd hebben, dan wordt toch prijs

gesteld op de mededeling, daar anders de adspi»
rantshuurders vaak een vergeefse loop maken-
Het bestuur hoopt op ieders medewerking!

DE SCHAKEL.
Bovengenoemde- 'toneelvereniging hield Dins»

dag in Pension X haar jaarlijkse algemene ver»
gadering. Deze was 'buitengewoon goed 'bezocht.
De secretaris ontvjing na ivoorlezing van zijn

uitvoerig jaarverslag een ajpplaus. Hetzelfde
viel den penningmeester ten deel toen ibleek, dat
de vereniging over een niet onaardig voordelig
saldo te beschikking heeft. Voor zijn zuinig en
goed beheer werd hem bij monde van den voor»
zitter dank gebracht.

Besloten werd in de maand September met
leden een dag per touringcar op stap te gaan,
hierover ontvingen de leden reeds uitvoerig per
circulaire bericht.

In het komende speelseizoen zal van de nog
te restaureren zaal van het Groot=Badhuis wor»
den gebruik gemaakt.

SPANJE»DAG.
De Commissie „Hulp aan Spanje" houdt op

17 Juli a.s. een grote Landdag in het Sportpark
te Hilversum. Om 11 uur opening. Naast 'het

officiële gedeelte zullen verschillende sporteve»
nementen en andere attracties een aantrekke»
lijk gedeelte van het programma uitmaken. Reis»
kosten per autobus van Zandvoort en (retour

pl.m. ƒ 1.00. Entree 10 ets.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
subscommissie van „Hulp aan Spanje", Stations»
straat 8a, Brederodestraat 39 en secretariaat:
Oosterparkstraat 50, en bij do andere leden der
subscommissie.

BEDE OM HULP.
Hoewel de winter voorbij is, komen nog steeds
vele aanvragen tot mij. Wie^helpt mij aan:

Ie. een costuum (grote h*erenmaat);
2e. bovenpantalon (middelmaat)
3e. twee bovenjassen (gewone maten).
Gaai-ne wordt alles afgehaald door

Mevr. v. Zeijl, Wilh.weg 17

SPELDJESDAG VALKENHEIDE.
Evenals vorige jaren zal ook ditmaal, en wel op

Woensdag 22 Juni een speldjesdag worden gchou»
den voor het Jongens Opvoedingsgesticht „Val»
kenheide" te Maarsbergen.
Deze stichting heeft reeds vele jongens uit de

strikken der verleiding gered en tot goede burgers
der samenleving gemaakt. In ons gejaagde leven
lopen wij zo gemakkelijk gevaar om hoogstens
even te ontroeren, wanneer wij van verwoeste Ie»

vens lezen. Toch gaat daaraan veel vooraf, en de
vreselijke gevolgen zijn vaak niet na te speuren.
„Valkenheide" is de vluchthaven voor deze schip»
breukelingen der maatschappij.
Steunt daarom de arbeid dezer stichting door

een milde bijdrage te geven in de busjes die U
Woensdag 22 Juni zullen worden aangeboden.
Wie dadelijk helpt, helpt dubbel!
Collectanten kunnen zich aanmelden bij mej.

N. de Vries, Haltestraat 55.

Deze speldjesdag is met toestemming van B. en
W. en aanbeveling der Ned. Herv. Synode.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v-m. n.m

Zaterdag 18 Juni 6.48 7.32 2.52 2.44
Zondag 19 Juni 7.50 8-16 3.27 3.48
Maandag 20 Juni 8.40 9.06 4.12 4.36
Dinsdag 21 Juni 9.33 10.01 5.00 5.27
Woensdag 22 Juni .... 10.32 11.01 5.58 6.28
Donderdag 23 Juni 11.33 6.56 7-28
Vrijdag 24 Jni 12.09 12.44 8.04 8.40
Zaterdag 25 Juni .... 1-10 1.44 9.05 9.40
Zondag 26 Juni 2.06 2.36 10.02 10.33

THEATER „MONOPOLE" GEOPEND.
Ruim vijfhonderd personen waren Vrijdagavond

j.1. aanwezig in Theater „Monopole" aan het Sta»
tionsplein. De directie, Gebr. Koper, pakte de
zaken in dit nieuwe theater flink aan en talrijke
verbeteringen werden aangebracht om het enige
Zandvoortse theater met de meest moderne in

ons land te laten wedijveren.
Voor en op het podium sierden ruim veertig

bloemstukken de zaal, wel een bewijs, dat de ope»
ning van deze nieuwe bioscoop door velen is ge»
waardeerd.
Te ruim kwart over achten nam de heer T. Ko»

per het woord, heette alle aanwezigen van harte
welkom en deelde mede, dat Burgemeester H.
van Alphen door uitstedigheid niet aanwezig kon
zijn, doch de locosburgemeester, de heer Corn.
Slegers zou gaarne enige woorden willen zeggen.
De heer Koper dankte voor de vele 'bewijzen van
sympathie, doch vooral voor het bijzonder grote
aantal prachtige bloemstukken.
De heer Corn. Slegers zei met genoegen enige

woorden tot de aanwezigen te willen spreken,
daar met verheugenis toch. kennis genomen kan
worden van de verhuizing van de Hollandia Bios»
coop naar gebouw Monopole. Het theater is op
vele wijzen verbeterd en het is spreker duidelijk
gebleken, dat geen kosten zijn gespaard om Zand»
voort het beste van het beste aan te bieden. Spre»
ker bood zijn gelukwensen aan en sprak tenslotte
de hoop uit, dat iedere inwoner en elke badgast
steeds met genoegen naar het theater Monopole
zal trekken om te genieten van de goede films.
Het voorprogramma bood elck wat wils, waar»

na in de pauze een kopje koffie werd gepresen»
teed. In het tweede gedeelte van de avond werd
vertoond het prachtige en boeiende lint „Het Le»
ven van Emile Zola", bekend uit de Dreyfus»
affaire. Met genoegen en spanning volgden alle
aanwezigen de handelingen van deze film en na
afloop weerklonk een hartelijk en welgemeend
applaus.
We menen dan ook, dat we tolk van alle aan»

wezigen zijn, indien we de directie een woord van
hartelijke dank toeroepen voor deze bijzonder
mooie avond!
En veel succes!

BEN EERVOLLE ONDERSCHEIDING.
Den inspecteur van politie, den heer J. E. W.

Bollee, werd vorige week verzocht, de door hem
vervaardigde- verkeerstafel te -td'emonstreren op
de Internationale WegensConferentie te Den
'Haag. Het college van B. en W. verleende mede»
werking, waarna de heer Bollee j.1. Donderdags
middag gelegenheid kreeg de verkeerstafel — ons
derwijl weer uitgebreid en verbeterd! — voor de
dagbladpers te demonstreren. Met grote belang»
stelling werd kennis van dit prachtige stuk werk
genomen en het is voor den heer Bollee dan ook
een onderscheiding, dat juist zijn verkeerstatel
uit de vele in Nederland aanwezige, werd geko»
zen.
Hedenmorgen wordt de tentoonstelling bezocht

door leden van de Int. Wegen»Conferentie, ter»

wijl vanmiddag het publiek gelegenheid krijgt om
de tentoonstelling in ogenschouw te nemen.

VANDAAG BLOEMPJESDAG VAN
„VROUWENHULP". -

Stelt U onze collectanten vandaag niet te

leur? — En komen er véél collectanten zich
melden in de Brugstraat? U kunt er vanaf 9 uur
's morgens terecht.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Wij vragen plaatsing voor

EEN AANKOMEND BOEKHOUDER,
leeftijd 20 jaar. Adres secretaris: Haltestraat 62.

De Commissie.

„HET DUITSE VREEMDELINGENVERKEER
HEEFT 'EEN POLITIEK DOEL".

Sterke daling in Oostenrijk.

9 Gasten en 40 kellners.

Het congres van de Vereniging voor Vreemde»
lingenverkeer, dat te Rothenburg ob der Tauber
plaats vond, heeft bij monde van den president
van het Duitse Verbond voor Vreemdelingenver»
keer, oud»staatsminister Esser, de nadruk gelegd
op het politieke karakter van het Duitse Vreemde»
lingenverkeer — aldus Esser volgens 'Der Mittag
(Diisseldorp) van 12 Juni j.1. — heeft in de eerste
plaats niet zozeer een economische, doch veeleer
een politieketaak. De landelijke verenigingen in
Duitsland behoren zich steeds bewust te zijn van
de taak, den Fiihrer te helpen „Duitsland te ma»
ken tot een haard van ware grootsDuitse cultuur"

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt U ons
neutraal blad

SPORT.

Hoe weinig een dergelijke opvatting bij buiten»
landse toeristen in de smaak valt, blijkt duidelijk
uit een reportage in het Praagse blad „Venkov",
waaraan de Deutsche Weg van 12 Juni j.1. enige
bijzonderheden ontleent. Een klein uitstapje naar
de Zuidelijke omstreken van Wenen toont aan,
hoe het daar thans bij het begin van het seizoen
uitziet. Zo werden b.v. in de wereldberoemde
bergbadplaats Semmering, waar de kopstukken
der buitenlandse financiëele wereld elkaar trof»
fen, in het grootste hotel „Panhans" met 500 luxe
kamers in het midden van de maand Mei 9 gas»
ten en 40 kellners geteld, behalve nog een eerste
klas jazz»orkest, dat overigens niemand had, voor
wien het kon spelen. De brocate stoelen in de
speelzaal, waar het vorig seizoen buitenlandse ca»
valiers duizelingwekkende bedragen verspeelden,
zijn thans zorgvuldig met hoezen overtrokken.
De roulette staat stil.

Ook in de badplaats Baden bij Wenen, waar
minder rijke gasten komen, is de toestand aldus,
dat de burgemeester de journalisten mededeelde,
dat, indien er niet onmiddellijk daadwerkelijke
hulp komt, men op de eerste Juni de gemeente»
ambtenaren niet zou kunnen uitbetalen.
Ook in de WestsBoheemsc badplaatsen is het

bezoek aanmerkelijk geringer dan 't vorig jaar.

De feiten spreken een duidelijke taalt

J.P.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode Stationsstraat 2 Telef. 2358

Aan de leden, die op Dinsdagavond trainen,
wordt bekend gemaakt, dat in verband met de
vacantie van den heer Pagman de training voor»
lopig is stopgezet en weder zal aanvangen Dins»
dagavond 19 Juli a.s.

Te beginnen a.s. Woensdag 22 Juni en vervol»
gens iedere Woensdagavond zal er training zijn
voor de jongeren onder leiding van de heren Jb.
Molenaar en S. Sebregts. Aanvang 7 uur.

Ats. Woensdagavond Bestuursvergadering op
het terrein.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z-C.Z.)

Op Zaterdag 2 Juli organiseert zwemclub Zand»
voort voor de tweede maal een groot Int. Zwem»
feest, in het Noorderbad. Men lette vooral op de
raambiljetten, die een dezer dagen overal zullen
hangen.
Uitslagen der polowedstrijden van de afgelopen

maand zullen in het clubblad vermeld worden.
Bezoekt de oefenavonden Dinsdags en Donder»

dags van 7—9 uur bassin Noorderbad.

ALS DE DRANK IS IN DEN MAN. . .

.

In een der inrichtingen ter plaatse vervoegde
zich Zondagavond j.1. een dronken persoon, die
zeer ruw optrad. Hem werd vriendelijk verzocht
zich te verwijderen, doch hierdoor verontwaars
digd begon hij de boel kort en klein te slaan.Met
.vereende-krachten gelukte het den man de zaak
uit de werken, doch even later keerde hij nog ver»
woeder terug en begon met zijn handen vier grote
spiegelruiten te bewerken.
Hevig bloedend trad hij weer de zaak binnen

en koelde zijn woede op stoelen en glazen, totdat
hij bewusteloos — door het bloedverlies — in el»

kaar zakte. De ravage was verschrikkelijk en over»
al vond men bloedvlekken. De man werd naar Dr.
van Fraassen vervoerd, die hem later naar zijn
woning liet brengen. De schade was zeer groot.

OPENING THEATER MONOPOLE.
De verhuizing van de Hollandia Bioscoop naar

gebouw Monopole is een gelukkige greep geweest.
De directie heeft kosten noch moeite gespaard om
van Monopole een ultrasmoderne bioscoop te ma»
ken. Voor de veiligheid zijn verschillende belang»
rijke verbeteringen aangebracht, zoals o.a. een bij»

zondere constructie nooddeuren en boven in de'

kap een watergordijn. De cabine is geheel vrij van
brandgevaar en eveneens voorzien van bijzondere
veiligheidsmaatregelen. De schilder heeft in en
buiten de zaal alles met een frisse kleur bedekt,
terwijl de stoelen geheel zijn opgeknapt.
De Amerikaanse luidspreker met de Seiss Ikon

combinatie brengt het nieuwste van 't nieuwste en
zorgt, dat het Zandvoortse theater kan wedijveren
met de grootste bioscopen in Nederland. Het
filmdoek is van rubber vervaardigd met gaatjes(I)
om het geluid nog beter in de zaal te distribueren.
Voor gehele luchtverversing kan binnen een kwar»
tier worden gezorgd door een grote ventilator.
We kunnen de directie, gebr. Koper, gelukwen»

sen met dit nieuwe theater, dat in de toekomst
door duizenden badgasten en inwoners zal wor»
den bezocht.

ZILVEREN JUBILEUM
De heer J. W. van Zeijl, te Zandvoort welbe»

kend, herdenkt op Donderdag 1 Juli de dag, dat
hij voor 25 jaar in dienst trad bij de dienst der
posterijen. De heer Van Zeijl wist zich in de
loop der jaren van klerk tot commies op te wer»
ken door nauwgezette arbeid. De jubilaris is

voorts bekend als de vervuiler van talrijke spreek»
beurten voor de Nederl. Christelijke Gemeen»
schapsbond, welke de wekelijkse vergadering in
de Oude Bewaarschool aan de Duinweg organi»
seert. Aan belangstelling zal het den heer Van
Zeijl op 1 Juli niet ontbreken!

WAARSCHUWING.
De Burgemeester der gemeente Zandvoort

brengt namens de Ministers van Sociale Zaken en
Justitie ter kennis van de ingezetenen der Ge»
meente, dat een ieder zij gewaarschuwd voor de
actie van de Stichting „De KolonisatiesUnie", ge»

vestigd te 's»Gravenhage, Schenkkade 313.

'Het is gebleken, dat deze onderneming, die be»
oogt het particulier initiatief op emigratie» en ko»
lonisaliegcbied te stimuleren, op zeer lichtvaar»
dige wijze propaganda tracht te maken voor vesti»

ging van Nederlanders met hun gezinnen in onze
overzeese gewesten, terwijl de hiervoor vereiste
deskundigheid en financiële middelen geheel ont»
breken.
Voorts zijn de namen van bekende personen

zonder hun toestemming vermeld in van de Stich»
ting uitgaande publicaties.

Zij, die met de KolonisatiesUnie in relatie wil»
len treden, worden aangeraden zich vooraf in vers
binding te stellen met het Departement van So»
eiale Zaken, afdeling Werkloosheidsverzekering
en arbeidsbemiddeling, Bezuidenhout, 'ssGraven»
hagc.

JUBILEUiM.
De heer O. Koper herdenkt op Zaterdag 18 Juni

(heden) de dag, dat hij voor 25 jaar in dienst der
Gemeente Zandvoort trad. Aan belangstelling
zal het' hem wel niet ontbreken!



w GarageV • it gd
v»h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles op autogebied 2088 opgebeld!

AAN
Leden en Belangstellenden
het verzoek ons even te berichten, wie deel zou
willen nemen aan een eventuele excursie naar het
Crematorium to Westerveld op de laatste Zon=
dag in Augustus a.s.

Arlj. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoortt
Dr. Metzgerstraat 75a

:
:

Eenheid door Democratie
Zij, die ter bijwoning van de

Feestelijke

Bijeenkomst
OP ZATERDAG 25 JUNI

georganiseerd door de afdelingen „'t Gooi
en Omstreken" gebruik willen maken van
de Autobus, gelieve dit zo spoedig moge*
lijk, doch uiterlijk MAANDAG a.s., mede
te delen aan den Secretaris

Koninginneweg 35
Bestuur der Afd. Zandvoort.

TE HUUR:

Moderne Herenhuizen
gelegen a.d. Burg. Engelbertsstraat tegen»
over de OranjesFlat, bev. 5 'kamers, badk.,
keuken, zolder, vaste wastafels, schuur, tuin
voor en achter. Direct te aanvaarden.
Huurprijs ƒ 35.— per maand.
Idem met 6 kamers, ƒ 38 per maand.
Te bevr. C. Mesman, Zandvoortselaan 33
Tel. 2783 en bij de Makelaars ter plaatse.

gummh Het adres voor

Elastieken Kousen

in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is

DROGISTERIJ

L, BUUUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering Zonnebrand-artikelen

GOEDKOOP EN TOCH EERSTE KWALITEIT!!

tfValkenheide
1

Jongensopvoedingsgesticht

SPELDJESDAG
Woensdag 22 Juni
GEEF MILD!!

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90

Per abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612
•••ea««eg»aei»«Be«»a««wo«»<B»>B

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Daar wij een grote omzet hebben en voor twee zaken
inkopen, kunnen wij zo scherp concurreren. 6 Maal
per week Verse Groenten en Fruit* Dagelijks verse
Aardbeien zo van het land. Hotel en Pensionhouders
genieten sterke reductie. Speciaal in alle merken Bus-
groenten desgewenst ONDER RABBINAAL
TOEZICHT» Horen en bezorgen zonder prijs-

verhoging. Bestellingen worden met de meeste spoed
bezorgd. Aardappelen en Worteltjes worden gratis
geschrapt.

Hagelwitte Bloemkool p. stuk vanaf 10
Grote Gele Komkommers, per stuk 6
Zware bossen Rabarber, per bos .

.

10
Dubbele bossen Worteltjes, per bos 15
Jonge Postelijn, 3 pond 10
Goudgele Andijvie, 5 pond . . .

.

25
Jonge Peulen, per pond 10
Harde Uien, per pond 8
Beslist zuivere Sla, per krop . . .

.

5
Mooie Spinazie, per pond 5'

Grote Afslag van Nieuwe
voor 10

et'

et
et

et

et

et
et

et
et

et

Honingzoete Sinaasappelen, 3 voor 10 et

Verse Aardbeien, per pond 24 et

Grote Crêpe Fruit, per stuk . . . . 12 et

Kasdruiven, per pond 50 et

Amerikaanse Wijnappelen, per pond 20 et

Montagne Perziken, per stuk vanaf 6 et

Speciaal in alle soorten ZUURWAREN,
zoals Nieuwe Komkommers, Olijven, Zoete
Uitjes, Pekel: en Azijn Augurken.
6 Zoetzure Augurken 10 et

Aardappelen, Andijker Muisjes
cent per K.G.

Voorts verkrijgbaar verse Sperciebonen, pucijnders, Asperges, per bos en per pond,
Peultjes, Doperwtcn, Bruine en Witte Ca* Jonge Tuinboontjes, Radijs en Mirikwortel.

BADGASTEN EN INWONERS VAN ZANDVOORT,
LET VOORAL GOED OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:

L. WEN NEK
Grote Krocht 22

Telefoon 2823
Belt op en tien minuten later hebt u alles
thuis. — Komt ziet en overtuigt u. Dage*
lijks uitgestald voor de deur!

Telefoon 2188
Belt op en tien minuten later 'hebt u alles

thuis. Komt, ziet en overtuigd u. — Dage»
lijks uitgestald voor de deur.

EEN KEERTJE KIJKENKOMT U OOK EENS
Beleefd aanbevelend L. S. WENNEK

STATIO
ttGARAGE „OSTA

G. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

Overheerlijke Sprits
van 50 cent voor 30 et per % pond

ALS EXTRA RECLAME:
4 Cake-gebak voor 25 cent
Deze alleen Zaterdag en Zondag

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP t

2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

De enige Joodse Slagerij
te Zandvoort, waar uitsluitend

1e kwaliteit Rund-,
Kalfs- en Lamsvlees
en Fijne Vleeswaren

te verkrijgen zijn is het van ouds bekende
adres: £j 'tLtilsï

Fa. Wed. L, Bloemendal
ZEESTRAAT ,21 TELEFOON 2409

Drogisterij S

J* C, A- STIJNIS B
ORANJESTRAAT 7 TELEF. 2327 5

.- ,
:; -

Motzakkon
in alle prijzen.

Gezellige Strandtassen, Toiletartikelen enz. S

ï

ons
verzorgen

Costuums, ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppeisen f 0.25

J* Zomercostuums vanaf ƒ 27.50

De beate kwaliteit Tropical . . ƒ 40.00

geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

«©•©e©®a©se©©«©©e9ö©«©««8©©«®©©ar

Radio-Centrale
Ook voor de badgast.

Bezoekt even:

KONINGINNEWEG 19
of bel telefoon

2-6-8-8
en wij sluiten U spoedig aan.

jy/eem JRadio-distributie
Het beste uit de A ether
Billijker en Beter!

BELANGRIJKE VEILING

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

op Donderdag 23 Juni a*s;
's morgens 10 uur in

Veilinggebouw «De Witte Zwaan*'
^~ Grote Krocht 20 "•
van diverse inboedels, w.o. Slaap» en Huiskamers
Ameublement, Stoelen, Tafels, Hang» en Linnen»
kasten, Ledikanten, Bedstellen, Clubjes, Gas*ko«
lensFornuis, Badkuipen, Wasbakken, partij Hotel»
borden, diverse andere goederen, welke op de
kijkdagen te zien zullen zijn.

Goederen voor de veiling kunnen alsnog ingc»
bracht worden.

2 totKijkdag Woensdag 22 Juni
Inlichtingen dagelijks:

van 8 uur

Grote Krocht 20 Telefoon 2164

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN
Bloemkool, per stuk . . 10 et

•Mooie zachte peulen p.p. 10 et

Andijvie, gele, 4 pond 25 et

Sla, 3 krop 10 et

TOMATEN 15 et
Postelein, per pond 6 et
Spinazie, per pond .... 8 et

Grote bos Wortelen . . 15 et

Verder Fruit
Gratis horen en thuisbezorgen.

Schoonmaken van groenten en aardappelen.

Willem Drayerstraat bij de Dr. Qerkestraat

Zachte snijbonen p.p. v.a. 25 et

Komkommers, vanaf . . 10 et
Lekk. Doperwtjes, p. kilo 25 et

Rabarber, per bos . . 12 et

Mooie gele Komkommers 6 et

ASPERGES, p.p 25 et
Nieuwe Aardap.p p.kilo 13 et
Sinaasappelen 10 st. . . 35 et

tegen marktprijzen.

I

Voor Bad- en Strandkleding
— NAAR —

„De Waag"
die steeds HET -NIEUWSTE BRENGT, en door
zeer scherpe inkopen direct van de fabriek het

VOORDEELIGST IS
Zuiver wollen DAMES BADPAKKEN . . 98 et

Zuiver wollen DAMES SHORTS . . . . ƒ 1.39

Zuiver wollen KINDER SHORTS . . . . ƒ 0.98

Zuiver wollen DAMES STRANDBROEKEN 2.98

Zuiver wollen HEREN BADPAKKEN,
diverse modellen ƒ 1-49

Grote sortering Dames Japonnen, Blouses
en Kinderjurken vanaf ... 49 cent

Zijden ONDERGOEDEREN in een overweldi*
gende keuze voorradig.

Dames ONDERJURK met mooie appliques,
zware kwaliteit 98 et

Dames DIRECTOIRES, CAMISOLES in rosé,

zalm en bleu 39 et

DAMES KOUSEN in 40 kwaliteiten voorradig
vanaf ƒ 0.29 tot ƒ 2.25 per paar.

Zeer zware BADHANDDOEKEN met rode rand,
grote maat -25 et

Heren Interlock BROEKEN of SHIRTS . . 29 et

LAKENS en SLOPEN, grote keuze, alleen goede
en sterke kwaliteiten. TAFELLAKENS, SERVET*
TEN, in verschillende kwaliteiten en maten.

ALLE BEDRIJFSKLEDING
en enorme keuze in 'BABYGOEDERBN.
'Een grote collectie in KLEEDJES in diverse ma=
ten en prijzen.

„Eendracht"»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Grootst gesorteerd - Voordeligst en gewaarborgde
kwaliteit.

Eens klant . . blijft klant

Druk werk

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

HBBSBBSIBSBgaQBBB

Niemand!
behoeft meer met onverzorgd haar te lopen.

Perm as$e n t

eontpieet flmSO
DAMES? EN HEREN KAPSALON '

B. wan der Bijt
B7



Voor elk model een nieuwe sleutel, klaar terwijl U wacht
KORT'S IJZERHANDEL HALTESTRAAT 11 TELEFOON 2735

26 Juni a.s. hopen
onze geliefde Ou»
ders

Jb. Koper
e en

M. Kopers-
van Keulen

de dag te herden»
ken, dat zij voor
25 jaar in de echt
-werden verbonden.

Dat zij nog vele ja»

ren gespaard mo»
gen blijven.

Wim.
Rie.
Bertus.
Annie.

Zandvoort, 12 Juni
Koningstraat 54 .

ZANDVOORT

Pakveldstraat 16

Openbare Verkoping
(art. 1223 B.W.) t.o. van
Notaris H. M. van Weel
-te Bloemendaal, op
Woensdag 6 Juli 1938

nam. 2 uur, in Ons Huis
a.h. Dorpsplein te Zand»
voort, van:

het huis en erf a.d.

Pakveldstr 16 te Zandt
voort, kad. Gemeente
Zandv. Sectie C nrs.

1651 en 3947, totaal

groot 116 ca.;

onverhuurd.Grondl.ƒ5.26
Straatbel. ƒ 2—

.

Aanv., na betaling: uiter»

lijk 17 Aug. 1938. Lasten
vanaf 1 Januari 1938,ook
event. achterst, lasten.

Bez. Dinsdags en Don»
derdags van 2—4 u. nam.

Inl. verstr. gen. Notaris
Van Weel, kant. Over»
veen, Bloemend.weg 198.

Openbare Verkoping

Op Woensdag 6 Juli '38

des middags te 2 uur in

„Ons Huis" a.h. Dorps»
plein te Zandvoort t.o.v.

Notarissen T.Bruyn Pz.
te 'Haarlem en J.C.J. van
Brummélen te Amster»
dam, van:

Het erfpachtsrecht van
de grond tot 31 Oct.
1997 met de daarop ge:
bouwde villa, .genaamd
„Groot Kijkduin" en
pi. gen. 70, gelegen te

Zandvoort a. d. Kost:
verlorenstraat, gr. 8.30
Are.

De villa, welke van vele
ruime vertrekken is voor»
zien en vroeger in ge»
bruik is geweest als kin»
derpension, kan na bèta»
ling ontruimd worden
aanvaard.

Bezichtiging Dinsdags en
Donderdags 2-—4 uur.

Nadere inlichtingen ten
kantore van genoemde
Notarissen, Wilhelmina»
straat 28, te Haarlem en
Reguliersgracht 30 te

Amsterdam.

R.Kath. meisje, 34 jaar,

(h.i.d.h., zoekt prettige

VRIENDIN
om vrije tijd gezellig

door te brengen.
Br. bur. Zandv. Courant
•Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5109.

Wegens teleurstelling-

nogmaals te koop aang.

STUDIEPIANO
in goede staat. Pr. ƒ7.50.
Adres te bevragen bur.
Zandvoortse Courant,
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
Winkel met
bovenwoning

ƒ 4.— per week. Tevens
ZEILCANO TE KOOP.
Te bevr. J. Steenstr. 1.

GEZOCHT per 1 Juli

door Heer
Goed gem. Zit.sl.k.

met prima pension voor
ong. 3 maanden. Br. met
prijsopgave ond. no. 5108
bur. Zandvoortse Crt,
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
VRIJ HUISJE

ƒ 3.50 p.w., water inbegr.

Te ibevr. Smedestraat II.

GEVRAAGD 1*15 Aug.

Gem. Zit-Slaapkamer
m. gehr. v. keuken of

halve woning. Br. m.prijs

no. 80435 BOLREK, Am»
sterdam.

TE KOOP GEVRAAGD
een in prima staat ver»
kerende 2 persoons

BADSTOEL
Br. met uiterste prijsopg.
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 5105

BIEDT ZICH AAN per
1 Juli:

NET MEISJE
bov. 20 jaar, voor dag
of dag en nacht', v. goede
get. voorz.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 5106.

GEVRAAGD:
Mangelmeisjes en
Platstrijksters

Vast werk. Wasserij J-

Visser, Van Ostadestr. 7

GEVR: liefst voor direct

NET MEISJE
voor halve of hele dagen,
v. goede get. voorz.
Mevr. Spijer, Kostv.str.4

:
:

i
TE HUUR

:

frisse, zonnige

Zit-Slaapkamer
met uitzicht op de dui»
nen, met of zonder pen»
sion, voor 1 of 2 perso»
nen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5107.

TE HUUR: direct:

gem. Sousterrain
tot 20 Juli bev. 4 kamers,
keuken en grote tuin, ge»
heel vrij. Zeestraat 65.

TE KOOP:
Stofzuiger op slee

zo goed als nieuw, 1 jr

garantie a ƒ 17.50. Te
bevr. Blom, Kostv.str.72r

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

voor de middaguren, van
1 uur af.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5102.

GEZOCHT:
PENSION

bij particulier voor de
maand Augustus.
Brieven met prijsopgaaf
bur. Zandvoortse Crt.

Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 5101.

TE KOOP
Prima Strandwagen
groot model.
Adres tte bevr. 'bureau
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
per 27 Juni:

Net Fries Meisje
voor dag en nacht.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5103.

TE KOOP:
KINDERWAGEN

goed onderhouden
Te bevr. Bilderdijkstr.16

TE HUUR GEVRAAGD
voor twee weken in Aug.
(liefst begin)

GEM. HUISJE
of gedeelte voor 5 pers.,

prijs billijk. Br. Mevr.
Feddema, J. W. Friso»

straat 30, Leeuwarden.

GEZOCHT:
Slaapkamertje

omtrek Zeestraat, ƒ 2.50

a ƒ 3 per week.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5104.

GEVR. voor direct:

Nette Loopjongen
Leeftijd ong. 16 jaar.

Bata, Haltestraat 7

TE KOOP:orig. Fongers

HEREN RIJWIEL
met lamp. compl. ƒ 26.50

Te bevr. Bloemenbeurs,
Haltestraat 42

Te koop: wegens vertrek

FLINK HUIS
centrum dorp. eigen gr.,

koopsom ƒ 2500. Grote
hypotheek beschikbaar.
Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 5110.

Voor DIRECT GEVR.:
FLINK DAGMEISJE
Adres: Wennek, Grote
Krocht no. 22, alhier.

„K E H H E M E R LAND"
HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT

VOOR IEDEREEN EEN WONING
Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis,

PASVEER BEZOCHT 2
GOEDKOPER GEKOCHT f

SERVETTEN, 100 stuks 19 et •
3 ROL CLOSETPAPIER 10 et A
10 METER KASTPAPIER 10 et Z
ALL. FLUITKETELS 45 et •
KEUKEN SPIEGELS 29 et Êk
GROTE DOOS WAS 20 et Z
3 PROV. BUSSEN 64 et •
FLINKE BROODTROMMEL 98 et Q

SLAAPKAMERMATJE 59 et
~

FLINKE KEUKENMATTEN .... 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

OOOOSMATJES 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

GESCHOREN MATTEN 108 et

W.C. MATJES 39 et

TWISTED MATTING, per meter.. 59 et s
ASFALTPAPIER, per rol f 1.95

per meter 15 cent

ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

TELEF. 2410

AARDBEIENTIJD CUSTARDTIJD
Onze speciale aanbieding Custardpoeder

EEN PONDSPAK van 25 voor 19 et
EEN «ALFPONDSPAK van 15 voor .. 11 c£

DAT IS GOEDKOOP ! ! ! Geldig tot 25 Juni

I ANNA SCHOENEN
met ingebouwde steunzolen, is de schoen bij uit»

nemendheid voor vermoeide en doorgezakte voe»
ten .

ALPH. SPRENGERS
GROTE KROCHT 13 - TELEF. 2108

voorheen Grote Krocht 8

DAMES! H.H-HOTEL» en PENSIONHOUDERS

P. van der Vliet
BREDERODESTRAAT 46
TELEFOON 2918

HANDEL IN:

Wild en w
BRAAD» EN SOEPKIPPEN EN 'KUIKENS,
TEGEN SCHERP - CONCURRERENDE PRIJS.
HOENDERPARKEIEREN.

„ZONNESTRAA L"-DAG
DE STERKERS VOOR ©E ZWAKKEN
Zaterdag, 25 dezer, zal alhier de bekende jaarlijkse „Zonnestraal"
collecte worden gehouden. De opbrengst dezer collecte strekt,

om de verpleging van t.b.c.spaticnten op „Zonnestraal" te iinan»

eieren, Bekend mag worden geacht, dat in 't Sanatorium „Zon»
nestraal" patiënten van alle gezindten en uit geheel ons land

verpleging vinden; vooral de arbeidstherapic, daar toegepast in

uitstekend geoutilleerde werkplaatsen en de voortgezette bchan»
deling van z.g. Nazorg»patienten, brengt verrassend gunstige

resultaten.

Het Comité voor de collecte vertro uwt dan ook, dat ieder zich

voor dit mooie doel offervaardig zal willen tonen en de collcctan»

ten hun onbaatzuchtig werk bekroond mogen zien met een rijke

oogst voor het prachtige doel.

Wie zich opgewekt mocht gevoelen mee to helpen met collecte»

ren, wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij het Secrc»
tariaat van het Comité, dat gevestigd is bij

Mevr. S, Zegerius-Goutieket, Stationsstraat 8a, Zandvoort

iHninuinuumiBiininaiBiHuiiiHiiin
S Dames! U wenst 5

een vakkundige en coulante bediening, breng dan Bj

2 eens een bezoek aan onze kapsalon. E

B"

WASSEN, WATERGOLF ƒ 0.80 n
WASSEN, ONDULEREN ƒ0.75 S
DAMES KNIPPEN ƒ 0.40 g

| Permanent f 2.25 f
Schoonheidsmassage, Haarverven, Blonderen 3

Jj
Manicure 9

[Dameskapsalon R, VAN DAM I
B ORANJESTRAAT 3 S

09O9990CB94I6Q89QA99OA9O0

Het beste
Het modernste
Het voordeligst
voor Uw

BAD- EN STRANDKLEDING f
voor Dames, Heren en Kinderen slaagt U
zeker in het

Koopjeshuisj!
Kerkstraat 32-34
Ziet de Etalage's Ziet de Etalage's

affiEM^iBaafflWi5w^igii*^i#]{g^i»i«{gigii«iiiw

is

n
ia

Theater „Monop o Ie"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

OPENING S-P ROGRAMMA
Vanaf Zaterdag 18 Juni tot en met Donderdag
23 Juni aanvang 8.15 u., iedere avond één voort
stelling! Opvoering van de grote superfilm der
Warner Bros met

Paul Muni
den grootsten karakterspeler van deze tijd, in

Het leven van Emile Zola
MET EEN GROOTSE ROLBEZETTING 1 1

Deze film strekt de filmkunst, evenals ZOLA'S
onsterfelijke geest van de verdediging van de
vrijheid en gerechtigheid tot eer. Het leven van
Emile Zola bezit in ieder opzicht het recht één
der eerste plaatsen in te nemen tussen de groot»
ste filmwerken van de laatste tijd.

De grootste film van deze tijd !

Verder 'n buitengewoon verzorgd bijprogramma

Toegang boven 14 jaar.

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, Stalles'Bal*
con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

Plaatsbespreken iedere dag van 12—2.30 uur aan
de cassa van het theater,

Bezoekt ons naar de eisen des tijds ingericht theater

De nieuwste en meest perfecte geluidsinstalLvan 1938aiiKaHBiai
Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE

Opvoering van een groot feest programma!
JOE BROWN in z'n nieuwste en komische sen»
satiefilm

JAN ONGELUK
De lachsalvo's zullen niet van de lucht zijn!

Verder een schitterend bijprogramma!

Entree: 20—30—40 cent, bel. inbegrepen.

mmmmmmmmwmmmmwmwmsmsmmm

Wij hebben nog
smaak en 9prima Frie c>e Redstar, fijn van smaak

voedzaam, doch hebben ook H

prima nieuwe aardappelen B

o.a. Andijker Muizen, Opperdoezen, Eigen»
heimers en Spring Malta's.

Doe dus uw keuze bij het van ouds bekende
adres:

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB ICOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476
MiliHTM fflffWMMFf

3 ïntroductie^Bons
Tegen inlevering van één dezer bons stellen wij

beschikbaar: een flacon Parfum

SOIREE OF MATINEE
van PARFUMERIE „JEAN iMARTELL", Paris

Gewone prijs 65 cent
Voor slechts 39 cent per stuk

PARFUMERIE D* G, W-
Kerkstraat 23 - Telefoon 2107

BON No. 1

Voor een
Parfum

BON No. 2

Voor een
Parfum

BON No. 3
Voor een
Parfum

VERHUURBiLJETTEN GERTENBACHS DRUKKERIJ



Fotografeert U ?? „JUPITER"
Haltestraat 6 - TeL 2838

Wij ontwikkelen alle Rolfilma gratis. — Afdrukken 5 cent Rolfilms (celluloid) 8 opnamen 35 cent

dj werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6W GAZELLE RIJWIELEN

Nu is

Jan Pool
ook telefonisch te bereiken onder nummer

2-6-1-3
Reparaties worden met de meeste spoed
uitgevoerd.

Rijwielhandel
Haltestraat 58
TANDEMS TE HUUR.

van HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2*5,-7-4

in Zomerpantalons een fijne

keuze.

100 pCt garantie voor

prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en

ontvlekken. GEEN machinewerk!

In CONFECTIE ruime sortering

Costuums, Kinderpakjes met kor»

te broek, Sportpakken, Flanellen

pantalons.

Grote collectie Hoeden en

nieuwste Dassen.

GESLAAGD!
Zo is de roep van
iedere Huisvrouw,

als bij ons de inkopen zijn gedaan.

Want 2e beeft

Eerste klas Groenten en Fruit

gekocht en vo'or een prijs, die ze

zich nooit gedroomd had. Bespaar
moeite en geld en ga naar DE zaak
van Zandvoort.

Jb- ter WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

>8«QgW»86» <&gg@@O 999€99»C9 09B9

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Geen fooienl

Z. V. T.
[TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

iMitow&Q&&99oqo»»ac««««e«s»&*«

Mevrouw

!

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568
WASGOED tegen concurrerende prijs,

ook voor Haarlem, Amsterdam en Om»
streken. — Vraagt prijscourant.

WASSERIJ
Seer

J v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568 I

E. KONING

«anng

I
Swaluestraat 10

Pakveldstr. 23 E

Huis- Letter-
schilder en
G lazenmaker

Handel in Glas-
en Verfwaren

5
a

Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkalk

MEVROUW,
Balled ux's Beddenmakerij

maakt uw verenbed 3*delig; bijvul»

len en overtrekken van Kapokmatrassen met uit»

sluitend onvermengde Java*Kapok; Nieuw 3sdelig
Kapokmatrassen v.a. ƒ 19-50. Monster Damast
op aanvraag. — Ook uw Meubelen repareren en
bekleden wijl

L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 2596

ZOMERGASTEN!

Fijne Vleeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit

KWALITEIT!!
Probeert! eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et'

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Paarden Rookvlees
Plockworst
Lever
Bacon
Grove snijworst.
Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst
Berliner
Leverkaas

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, pér ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage!

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

t

4

Alles is vergeten en vergeven
als op Uw tafel verschijnt het

PRIMA RUND»; KALFS*, VARKENS» of LAMSVLEES van

„DE CONCURRENT"
want zowel de kinderen als de ouderen hebben dan alleen ogen daarvoor.

En dan nog alleen Zaterdag ALS EXTRA. RECLAME

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Vanaf heden ons heerlijk Gebraden Rosbief slechts 15 et A
Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00 J
Haltestraat 5 - Telefoon 2994 j£
's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags. a
Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend ^

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2

—

4 uur.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 21<54B

HAAL DE ZON
IN UW HUIS
door Uw
Bloemen en Planten
te bestellen bij het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

iiiiniiiuHBiEmiiHHHinii

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

innmimnniiiimiainiin

TAXI - LUXE VERHUUR Bel op 2-1-2-3

GARAGE SCHROEDER —
BIHHBBninHaMHHHSHHnmMHUHI

Heemskerkstraat 3

Agentuur in Rieten stoelen en Rottan en andere
soorten. Vraagt prijs.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - ;:Telef. 2164

Onverstandig
is het meer te betalen als U het voordeliger
kan kopen. De

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

geeft bij al zijn reeds goedkope -waar, als

reclame, heden Zaterdag:

3 p. blik Sperciebonen voor 24 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

Vlees van Steensma
is beter dus goedkoop

N.B. Badgasten en vaste inwoners dezelfde prijs

en wel de laagst mogelijke voor onze hoge kwali*
teit.

Zaterdag, bij aankoop van minstens 50 et vlees,

een half pond GEK. WORST voor 15 et

Schoolstraat 3 TeL 2703

GEVAARLIJK
is het lopen op blote voeten, koop daarom

Rubbersandalen
Witte Damesschoenen met hak

95 cent
Tennisschoenen 75 cent

flet 'bekende adres:

BRONKHQRST, Haltestr. 21 op 'f hoekje

H.H. ROKERS I!

Uw^adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

«DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem 11, Ritmeester, Haagse Post,
Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

HAMMéRIUS
Ongekend fraaisglanzende en krachtig con»
serverende HOUTTEËR»KLEUREN.

Overtreft glansrijk*
Kleurcarboiineums

Ongeëvenaard duurzaam.

Te Zandvoort alléén bij:

J. van Sluisdam & Zn. - Paradijsw. 11

Laat ons Uw schoenen
vakkundig repareren I !

HERENZOLEN
HERENHAKKEN
DAMESZOLEN
DAMESHAKKEN
KINDERZOLEN

90 cent
40 cent
80 cent
30 cent
70 cent

Ook reparen -wij Uw Kousen:
EERSTE LADDER 10 et
ELKE VERDERE LADDER .... 5 et

Haltestraat 7 - Tel. 2612 - Zandvoort

M I E P VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties-

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

MAKELAAK
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen 'Huizen en Villa's. . Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huaiannes
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloo's-

Ie

Edele tarwe
2e

Volle melk
3e

Zuivere bereiding
Zó bereiden wij ons

MELKBROOD
LUXE BROODBAKKERIJ

Willem van der Werff
GASTHUISPDEIN 1 _ TELEF. 2129

HOORT, HOORT!!!
EN ZEGT HET OOK VOORT!!!

Bij de Goedkope Amsterdammer op de Gr.KrocM
Daar wordt van alles haast verlfbcht.

Ge vindt er veel op electricteits» en radiogebied,
Ook fietsen, lampekappen, kinderwagens,

ja wat al niett

En alles is er eenvoudig, degelijk en sterk,
Maar toch smaakvol en van welbekend merk.

Ook als ge eens iemand iet's aardigs wilt geven,
Slaagt ge het beste op Grore Krocht 5 en 7.

Kortom, naar Henk Schuilenburg blijft de loop,
Want alles is er werkelijk goed en goedkoop!

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7
TELEFOON 2974 TELEFOON 2974

LHANDEL
Het beste en goedkoopste adres - Hotels en Pensions extra korting. KERKPLEIN 8b TELEFOON 2274

itj
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ZANDVOORTS COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OtFICIELË BA.DCiOlJ.RA.jMX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

puiten Zandvoort, per jaar • 1.60

Afzonderlijke nummers 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachjs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.60J

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Niet vergoden, niet verguizen, maar begrijpen.

DES1D. ERASMUS.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

s Colportage of Demonstratie.

't Was te verwachten, dat na ons schrijven de
N.S-B.sers in nog groter getale en dus nog demons

» stratiever misbruik zouden maken van het ook
nog in ons land bestaande democratische recht
van colportage. Dat is echter helemaal niet erg,
want daardoor zullen de autoriteiten te eerder
inzien de noodzaak tot ingrijpen.
"Wat wèl erg is en wat we dan ook ernstig be»

treuren, is het feit, dat de afd. der S-D.A.P. zich
door het afkeurenswaardig optreden der N.S.B.
in onze badplaats heeft laten verleiden om ook
op Vrijdag en Zaterdag te gaan colporteren. Hoe
begrijpelijk deze reflex ook moge zijn bij een
strijdbare politieke partij als de S.D.A.P., we
hadden van hen toch nog meer zelfbeheersing
verwacht, en hopen dan ook nog op een tijdige
bezinning.
Want zelfs wanneer zij — wat we van harte

hopen — niet in dezelfde fout vervallen als de
'N-S.B., dus niet gaan demonstreren doch zich
werkelijk beperken tot colporteren met hoogstens
t'wee man in een en dezelfde straat, zodat de
N.S.B.»ers daar een lesje aan kunnen nemen, dan
nog spelen zij een gevaarlijk spel. Omdat zij geen
ogenblik .zeker kunnen zijn van de gedragingen
hunner „tegenspelers", zodat ondanks henzelf
relletjes niet uitgesloten zullen zijn.

Bovendien vergroten zij de kans op een alge*
heel colportageverbod. "Wel zou een dergelijk
verbod gedurende het zomerseizoen in Zandvoort
niet erg zijn, maar voor democraten is zo'n ver»
bod toch een moeilijk te slikken pil.

Daarom willen we er hier nogmaals op wijzen,
dat met een kleine wijziging of aanvulling van de
rverordening hetzelfde effect kan worden bereikt,

»- terwijl dan toch 'het democratische recht tot col»

portage behouden blijft.

Bepaalt men b.v., dat in een en dezelfde straat
door slecht één persoon gecolporteerd mag wor»

jt, den .met geschriften van een en dezelfde partij,

"dan wordt 'een'demonstratief 'colporteren als "van
de N.S.B, onmogelijk.
Bovendien kunnen drukke straten als Kerk»

1' straat, Strandweg en de Boulevards van elke cols

portage 'worden uitgesloten.
Misschien zijn er nog wel andere oplossingen,

maar hoe dan ook, 't móét mogelijk zijn om een
democratisch recht voor misbruik door nietsde»

mocraten te behoeden. En liefst vóór het „ge»
weid" een woordje mee gaat spreken. Laat niet

van Zandvoort gezegd kunnen worden, dat men
de put gaat dempen als het kalf verdronken is.

Wij hopen op onze vroede vaderen!
DIXI.

Van de Redactie:
Blijkens de heden ontvangen Raadsstukken is

er door drie raadsleden reeds een voorstel gedaan
tot aanvulling van de algemene politieverorde»
ning, waaraan door B. en W. ook bereids gevolg
is gegeven, gelijk uit onderstaande blijkt:

Onder dagtekening van 11 Juni 1938 is door
de leden van de raad de heren Bolwidt, Elffers

en Van Rijnberk een voorstel ingediend om ons
college te verzoeken zo spoedig mogelijk aan uw
Raad zodanige voorstellen te doen tot aanvulling
van de algemene politieverordening, dat colpors

tage, zoals in de laatste tijd in het dorp werd be»
dreven, kan worden voorkomen.

Overeenkomstig het verzoek van de voorstel*

Iers op dit verzoek aanstonds dienende van prae»
advies, delen wij U mede, dat het ons wenselijk
voorkomt de algemene politieverordening met
een dergelijke bepaling aan te vullen.

,
In overeenstemming met het advies van den

commissaris van politie stellen wij U voor, de al»

gemene politieverordening te wijzigen in die zin,

dat het bestaande artikel 54 wordt gelezen als

artikel 54, Ie lid en aan dat artikel een tweede
en derde lid wordt toegevoegd van de volgende
inhoud:

„2. Onverminderd het bepaalde in artikel 27,

is het verboden op of aan de door Burgemees»
ter en Wethouders bij openbare kennisgeving
aangewezen openbare wegen met gedrukte of
geschreven stukken of afbeeldingen te venten
of deze te verspreiden.
3. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd
het in het tweede lid vervatte verbod tot be»

paalde uren te beperken."

Wij achten het in 'het belang van de gemeente,
dat het verbod 20 spoedig mogelijk effect sor»

teert, daarom ware in dit geval niet, zoals gebruis

keiijk is, de Verordening eerst af te kondigen, na
de dagtekening van het ontvangstbericht van Ges
deputeerde Staten. Wij stellen U voor, gebruik te

"maken van de in de artikelen 202 en 205 van de
gemeentewet gegeven bevoegdheid en te bepalen
dat:

1. deze verordening onmiddellijk nadat zij is

vastgesteld, wordt afgekondigd;
2. deze verordening in werking treedt op 28

Juni 1938.

' HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater

v.m. n.m. v-m. n.m

Zaterdag 25 Juni 1.10 1.44 9.06 9.40

Zondag 26 Juni 2.06 2.38 10.02 10.35

Maandag 27 Juni 2.58 3-30 10-55 11.25

Dinsdag 28 Juni 3.50 4.32 11.45

Woensdag 29 Juni .... 4.40 5.05 12.28 12.36

Donderdag 30 Juni .... 5.33 6.08 1-01 1.18

Vrijdag 1 Juli 6.24 6.56 2.04 2.20

Zaterdag 2 Juli 7.14 7.42 2.52 3.11

*Zondag 3 Juli 8.04 8-32 3.39 4.00

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt II ons
neutraal blad

Democratie in de film.
De bioscoop heeft deze week een 'goede beurt

gemaakt. Eerstens de verhuizing naar de Monopos
leszaal, die veel gezelliger is; bovendien als men
verhuist, wordt alles weer eens wat opgekalefa»
terd en niet in 't minst is de nieuwe geluidssinstal»
latie een grote verbetering.
Maar dit alles is niet de hoofdzaak, al noemde

ik dat 't eerst. De film, die deze week als hoofds
nummer op het program stond „Het leven van
Emile Zola", is er nou echt een, waarvan het vers
haal waard is om verfilmd te worden, 't Was er
een waaraan de wereld nog wel behoefte heeft;
waarin tot uiting komt, dat het beter is de lange
weg van de breedsprakigheid te gaan, dan de kors
te die de macht van het geweld ons biedt.
Eén ding moet me echter van het hart en dat is:

Een Franse geschiedenis met dus Franse personen,
die allemaal Engels spreken, dat doet erg onlos
gisch aan. Maar, enfin, we nemen 't op de koop
toe. Tenslotte gaat 't om de geest van het geges
ven, en ik hoop dat die door velen zal worden
verstaan. En ook dat de 'directie van de Bioss
coop nog meer van zulke films zal weten te brens
gen. OPMBRKËR.

GESLAAGD VUURWERK
Woensdagavond trokken duizenden personen

naar de Boulevard Paulus Loot, alwaar door de
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor het
Zuiderbad een groot Vuurwerk werd afgestoken.
Ruim 1200 bezoekers bevolkten de terrassen van
het restaurant en het zonnebadterras, vanwaar
men een heerlijk uitzicht had op het prachtige
vuurwerk, dat aanving met de gemeende groet
„Welkom". Ook de andere stukken (o.a. van de
sigarettenfabriek „Turmac") waren zeer mooi en
vielen dan ook zeer in de smaak van het talrijke

publiek. 'Het vuurwerk werd besloten met een
„Tot Weerziens", hetwelk a.s. Woensdagavond
zal zijn, doch dan voor het Noorderbad.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft
het' Zomerprogramma dan ook op een uitstekens
de wijze Woensdag geopend. Honderden persos
nen arriveerden met trein en tram en talrijken

met 'hun rijwiel. De rijwielstallingen maakten
prachtige zaken, evenals de eigenaars van de iiss

cotenten en later op de avond vooral de café's.

Enkele inwoners waren zo tevreden over dit tal»

rijke ibezoek, dat zij zich gedrongen voelden zich
de volgende dag als lid van VW aan te melden,
iets dat grote navolging verdient. Een feit is toch,
dat al deze zakenmensen het in ieder geval niet
zo druk zouden hebben gehad als de VVV géén
vuurwerk zou hebben georganiseerd. Laat ieder»

een daarom het streven van de VW toejuichen
en zich onmiddellijk als lid aanmelden. Het WV
bestuur weet dan, dat de inwoners tevreden zijn

over de verrichtingen en dat men gaarne bereid is

deze zaak voor het algemeen belang ook finans

cieel te steunen! Het Informatiebureau zal gaar»

ne de inschrijvingen afwachten! Hoe meer hoe
liever!

VERHUUR GROND.

Het college stelt voor gedurende ten hoogste 5
dagen te verpachten een gedeelte van het terrein

aan de Herenstraat, voor het plaatsen van een
electrische draaimolen, aan iH. van Leeuwen te

ZuidsSchalkwijk. De vijf dagen moeten vallen in

het tijdvak 15 Juli—15 Augustus.

GESLAAGD.

De heer A. Luyendijk slaagde een dezer dagen
voor het praktijk»diploma boekhouden. Onze ge»

lukwensen!

GRATIFICATIE,

Het college stelt voor aan F. Koper, doodgraver,
een gratificatie toe te kennen, groot ƒ 150 , in

verband met de werkzaamheden door hem ver»

richt' voor het tot standbrengen van de beplans
ting op de algemene begraafplaats.

NIEUWE BLOEMENZAAK.
Laat bloemen uw tolk zijn wordt weer opnieuw

gepropageerd en wel in perceel Stationsplein 5,

waar een bloemenmagazijn is geopend. Het is

een lust daar te zien de grote verscheidenheid
van bloemen en planten. De heer van Aken zal

er steeds naar streven datgene te geven, wat
ieder tot tevredenheid zal stemmen, zowel wat
kwaliteit als prijs betreft.

- MINDER GOEDE BEDOELINGEN,

Een 36sjarige zeeman uit Woerden werd de
vorige week gepakt wegens het zich schuldig ma»
ken aan openbare schennis der eerbaarheid. De
man legde een voiledige bekentenis af.

PRACHTIGE SUCCESSEN.

Op Zaterdag 18 Juni j.1. heeft een groep van ne»

gen agenten van de Zandvoortse politie deelge»
nomen aan een 30 kmswandelmars door het Gooi.
Tussen de dikwijls vele tientallen sterke detache»
menten marechaussee, politie»troepen en regis

mentsgewijze mededingende afdelingen infanterie,

sloeg 'het corps een dusdanig goed figuur, wat
marsorde en algemene indruk betreft, dat de
Zandvoorters de zeer eervolle tweede prijs ven-

wierven. Bovendien werd hun een groepsprijs en
de beker voor de verstkomende groep toegekend,
tatie!

GEMEENTERAAD.
Do Zandvoortse gemeenteraad komt a.s. Maan»

dagavond in een openbare vergadering om half 8
ten raadhuize bijeen. De agenda vermeldt enige
belangrijke agendapunten, o.a. een voorstel tot
verhuur van een nieuw sportveld en een praesad»
vies op het voorstel van een drietal raadsleden
tot wijziging van de algemene politie»verordening.

VERHUUR SPORTVELD.
'Het college stelt voor aan de Zandvoortse

Hockeyclub te verhuren voor de tijd van een jaar
het sportveld, gelegen aan de Nicolaas Beetsstr.
hetwelk in werkverschaffing is aangelegd. Voor
de bouw van een klecdgelcgenheid wordt ttoots
gesteld ƒ 1000 uit te trekken bij suppletoire
begroting.

TOELAGE DEURWAARDER.
B. en W. stellen voor het raadsbesluit van 10

December 1937 in te trekken, betreffende de ver»
strekking van een toelage van ƒ 150 aan den
gemeentesdeurwaarder wegens werkzaamheden
buiten de gewone kantooruren te verrichten voor
de controle op de vermakelijkheden en de pars
keerterreinen. De Minister van Binnenlandse Za»
ken heeft nl. bezwaren tegen dit besluit, zodat
verdere correspondentie niet tot een gunstig re»

sultaat zal leiden.

„HULP AAN SPANJE" ZANDVOORT.
Ter herdenking van het uitbreken van de iburs

geroorlog in Spanje twee jaar geleden, organiseert
het Nederlands Comité „Hulp aan Spanje" een
grote landdag in Hilversum op Zondag 17 Juli a.s.

Voor de jeugd is hieraan een weeksend kamp
verbonden op Zaterdag 16 en Zondag 17 Juli in
het Meenthuis te Blaricum.
Een groot aantal wedstrijden en attracties zijn

aan dit kamp verbonden, waar duizenden jonges
ren uit geheel Nederland tezamen komen, zodat
het kamp buitengewoon gezellig belooft te wors.
den.
Allen die begrijpen, dat de vrijheid en de vrede

in Europa gehandhaafd dienen te worden, roepen
wij op tot deze grootse 'demonstratie van de Ne»
derlandse jeugd.
Opgaven voor deelname bij ons Secretariaat:

Burg. Engelbertsstraat 78, aan welk adres tevens
spaarkaarten voor dit kamp te verkrijgen zijn.

We verwachten een grootse deelname.
Best. Jeugdcommissie
Hulp aan Spanje afd. Zandvoort.

BOEKENGELD U.L.O.=SCHOOL.

Het college stelt aan de raad voor het boekens
geld voor de ulo»school met 25 pet te verlagen.

„JONG 'HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Door het vertrek van onzen correspondent, den

heer Sabelis, zal het Comité van Actie zich voor»
taan belasten met de uitzending der jongens.
Het nieuwe adres van aangifte is bij den secre»

taris den heer H. J. Koning, Haltestraat 62.

Het e.v. kamp begint 18 Juli a.s.

Het Comité van Actie.
Zandvoort, 24 Juli 1938.

PRINS BERNHAR'DDAG.
Het programma voor deze feestdag in het Noor»
derbad luidt aldus:
15 uur: Publieke en Schoolwedstrijden om Noor»
derbadwisselbekers

:

4 x 25 m. vrije slag, estafette voor jongens en
meisjes der openbare scholen B, C, D.
50 m. wisselslag meisjes en jongens Ulosscholen
25 m. schoolslag publiek, meisjes en jongens
tot 14 jaar
50 m. wisselslag publiek, meisjes en jongens
tot en met 16 jaar.

Verder enige afvals en hinderniswedstrijden.
Na afloop prijsuitreiking ca. 18 uur op 't perron
van het wedstrijdbad.
20 uur Prinsenbal met brillant vuurwerk.
Hieraan werken mede: Orchestre 'Marcel Du»

fresne, Stemmingsorkest The Happy Band, Rus»
sisch ballet Slawa, Humorist»Parodist Renard.

't TRAMPLEIN.

heeft een ander en beter aanzicht gekregen. Gis»
termiddag is de oude ijstent afgebroken en heden
'zal de nieuwe in gebruik worden genomen.
De frisse kleuren geven aan deze moderne ijs»

tent een vrolijk aanzien en de fa. Berkhout heeft
alle eer van zijn werk.

GRENSsCONTROLE.

De B.B.N., Bond van Bedrijfsautohouders in Ne»
derland, brengt het volgende onder de aandacht
van belanghebbenden.
Het douane toezicht op personen, die uit het

buitenland naar Nederland komen, is in de laat»

ste tijd verscherpt, en deze personen zullen in het
bezit moeten zijn van een officieel bewijsstuk met
foto, aan de hand waarvan de nationaliteit van
den houder kan worden vastgesteld.

Tot voor kort werd door de Nederlandse doua»
ne, wanneer het inzittenden van een Nederlandse
touringcar betrof, genoegen genomen met een
eenvoudig bewijs, dikwijls zonder foto, zoals be»
lastingbiljet, trouwboekje, enz., terwijl in vele ges

vallen zelfs volstaan kon worden met b.v.

een aan den betrokkene geadresseerde brief.

Teneinde de Nederlandse douane volledig in de
gelegenheid te stellen, ongewenste vreemdelingen
te weren, kon een dergelijke soepele toepassing
van de desbetreffende bepalingen niet worden ge»

handhaafd, en zal de douane in het algemeen van
eiken passagier overlegging kunnen verlangen van
een paspoort (desnoods vervallen) of bewijs van
Nederlanderschap.
De Nederlandse touringcarsondernemers zullen

met de verscherpte controle aan de grens terdege
rekening moeten houden en ervoor dienen te zor»

gen, dat de passagiers de nodige stukken bij zich

hebben.

SPORT.
OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode Stationsstraat 2 Telef. 2358
Aan de leden wordt (bekend gemaakt, dat de

Woensdagavondstraining alleen bestemd is voor
leden, die niet deelnemen aan de Dinsdagavond»
training onder leiding van Fred. Pagman.

Zij, die in groepsverband onder de naam „De
Zeemeeuwen" willen deelnemen aan de 30 km.
Wandelmars te houden op Zaterdag 2 Juli a.s.

uitgeschreven door de Zandvoortse Politie Sports
vereniging, worden beleefd verzocht zich aan te

melden bij den secretaris voor Dinsdag 28 Juni.

SCHERMWEDSTRIJDEN IN HET
NOORDERBAD.

Aan de schermwedstrijden in het Noorderbad
op 25 en 26 Juni wordt buiten Nederland nog
deelgenomen door Engeland, Duitsland, België en
Denemarken. Ingeschreven hebben behalve de
Ned. deelnemers voor damesflorct 4 Engelse, 2
Duitse en 2 Deense dames, waarvan de 2 laatste
n.1. Grete Olsen, kampioene en Aga Petersen
jeugdkampioene van Denemarken zijn.

Voor de herenswedstrijden schreven in 2 Duit»
se Equipes, 2 Belgische en de Nederlandse, ter»

wijl vele van deze heren deelnemen aan de per»
soncle sabclwedstrijdcn. Dr. Wight uit Engeland
die ook voor deze wedstrijden inschreef is door
een ongeval verhinderd.
De Programmatindeling is als volgt
Zaterdag 25 Juli, 13-30 uur,X)fficiéle opening.

id. 14 uur: Begin sabel individueel he»
ren op 4 lopers tot ca. 5 uur.
Zaterdag 21 uur. Feestelijke reunie in het Noors
denbad met medewerking van Orchestre Marcel
Dufresne, stemmingsorkest the Happy Band, Rus»
sisch orkest en dansensemble Slawa en den hus
morist Renard.
Zondag 26 Juni:
10 uur: Dames floret, 2 lopers

Heren Equipes, 2 lopers
13 uur: Lunch buitenlanders, aangeb. door het
Noorderbad.
14 uur: Voortzetting wedstrijden tot ca. 18 uur.

18 uur: Prijsuitreiking door den Edelachtbaren
heer Van Alphen, burgemeester van Zandvoort.

OS.S. NAAR DE NEDERLANDSE
GYMNASTIEKsKAMPIOENSCHAPPEN.

Zondag 26 Juni neemt een ploeg meisjes van
de gymnastiekvereniging O.S.S. deel aan de wed»
strijden in vrije oefeningen van het K.N.G-V. in
Koog aan de Zaan. Deelgenomen wordt door de
12 beste verenigingen uit Nederland.

Tegelijkertijd zal een viertal juniores uitkomen
in de toestellenwedstrijd, welke ook aldaar ge»
houden wordt. Laten wij hopen, dat wij successen
boeken en zodoende ook op sportgebied de naam
Zandvoort door Nederland laten klinken.

ZWEMCLUB „ZANDVOO*RT" (Z.C.Z.)
Voorlopig programma van de junioren kampioen»
schappen der afd. NoordsHolIand, tevens nationa»
lc zwemwedstrijden op uitnodiging, op Zaterdag
2 Juli des middags te 3 uur in het Noorderbad te

Zandvoort, georganiseerd door de Zwemclub
„Zandvoort".
1. 100 m Borstcrawl Dames, juniores
2. 100 m Borstcrawl Heren, juniores
3. 100 m Rugslag Dames, juniores
4. 100 m Rugslag 'Heren, juniores
5. Schoonspringen Dames, iuniores
6. Schoonspringen Heren, juniores
7. 200 m Rugslag Dames Nationaal, op uit»

nodiging.
8. 100 m schoolslag Dames, juniores
9. 100 m Schoolslag Heren, juniores

10. Intern. Polowedstrijd Zevental DWR—Bel»

gisch Zevental.
11. 3 x 50 m Wisselslag persoonlijk Dames, jun.

12. 3x50 m Wisselslag persoonlijk 'Heren, jun.

13. 5x50 m Borstcrawl Heren Nat. v. Vereen.
14. 3 x 50 m Wisselslag Dames Nat. v. Vereen.
15. 10 x 50 Estafette Borstcrawl Dames, jun.

16. 10 x 50 m Estafette Borstcrawl 'Heren, jun.

Wedstrijdbepalingen: De wedstrijden vinden
plaats volgens de bepalingen van het W. en K.
reglement van de K.N.Z.B.
Baanlengte 25 meter. Starthoogte plm. S0 cm.
Vaste keerpunten, zout water.

Inschrijvingen moeten voorzien zijn van de num=
rners der startvergunningen.
De prijzen bestaan uit medailles, bekers en kunsts
voorwerpen.

Inschrijving sluit op 27 Juni en dient te ge»

schieden bij mevr. S.Hennis, van Spcijkstraat 15a,

Zandvoort.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Tot mijn grote genoegen, kan ik onze clubleden

berichten, dat vanaf heden op onze oefenavonden
de heer Abanger, tijdelijk als gast te Zandvoort,
zich bereid heeft verklaard de training der ZCZ»
ers op zich te nemen. Bijgestaan door den heer
Velthof ons allen reeds bekend, en vermoedelijk
nog twee oude bekenden van DWR, hoopt het
bestuur de zomermaanden zeer veel te bereiken.
Onnodig is het te zeggen, dat wij op Uw aller

medewerking rekenen en vooral de jongeren wek»
ken wij op trouw de oefenavonden te bezoeken.
Ook kan ik mededelen, dat de prijzen voor de 2e
int. zwemwedstrijden heel laag zijn en de tweede
dag alle ZCZsers vrij entree hebben op vertoon
van lidmaatschapskaart met geen achterstallige

contributie. S.D.H.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 17 tot en met 23 Juni 193S

Geboren: Dirk ,zoon van C. A. Knol en G. v.d.

Maaten, Grote Krocht 15.

Gehuwd: W. Blonk en C. M. E. Hollenberg, Al.
Numankado 21, Utrecht; G. C. M. v. Soest en
C. M. Reijer, Amsterdamstraat 9, {Haarlem.

Overleden: E. Steenken, oud 65 jaren; R. J.-

Zwemmer, oud 25 jaren.
Gevestigde personen:

J. W. Dietrich, v. A'dam, Dr. Mctzgerstr. 47;

H. J. A. Jansen, v. A'dam, Boul. Bamaart 4b;

E. Paap, van Neheim D„ Kanaalweg 3;

M. v. Tetterode, v. A'dam, Brederodestr. 17.
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voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

gd
v.h. van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
Kortom, voor alles op autogebied 2083 opgebeld!

Voorlopige Agenda
Zaterdag 25 Juni. — „Zonnestraal"*dag.

Zaterdag 25 en Zondag 26 Juni. Internationale
Schermwcdstrijden in het Noorderbad.

Maandag 27 Juni. — Gemeentcraadsvcrgade»
ring om 7.30 uur.

ATTENTIE. Koor correcties en aanvullingen
'dezer Agenda houden we ons gaarne aanbevolen!

Arb. Ver, voor Lijkverbraodi
Sccr. afd. Zandvoort $

Dr. Metzgerstraat 75a

Algemene Nederlandse
Bouwar bei dersbond

Afdeling Zandvoort

Inlevering Vacantie Bonnen
Ondergetekende maakt 'bekend, dat de inle*

vering van Vacantiebonnen zal plaats vin*
den a.s, Donderdag 30 Juni 's avonds van
S—9 uur in gebouw Spoorstraat 51.

Alle bonnen van het jaar 1937—
1938 MOETEN ingeleverd worden,
want na deze datum worden er geen bon*
nen meer in ontvangst genomen.

Uitbetaling zal geschieden op Donderdag 28
Juli in het zelfde gebouw 's avonds tussen
730 en 9 uur. 'Dus bouwvakarbeiders opge*
let en verzuim niet op tijd uw bonnen in te
leveren.

'Voor het bestuur der afd. Zandvoort
der A. N. B.

F. R. BISENBERGER

Steensma's Vleeshouwerij

verkoopt één kwaliteit

de beste
PEKELVLEES, per ons 16 et

SCHOUDERHAM, per ons .. .. 16 et

ACHTERiHAM, per ons 22 et

Alleen Zaterdag bij aankoop van minstens

50 cent een half pond gekookte worst voor

Komt II eens kijken!!
Wij hebben een grote collectie :

Strandpantalonsj Shorts,
Handwerken en Wol.
GLAS. en AARDEWERK.

Ruime keuze Strand-Artikelen

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

Dat is goedkoop !

IK pond prima Cacao voor 40 et
(met Luxe Bus cadeau)

3 p. blik Sperciebonen voor 24 et
Ga dus naar HET adres: de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

**GARAGE „OSTA
@. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

VAN
VAN NELLE'S
GEBROKEN THEE

15 cent.

Schoolstraat 3 Tel. 2703

HEDEN GEOPEND
Bloemen=
magazijn

„HET PLEIN"
STATIONSPLEIN 5

Uw adres
voor

A,. VAN NELLE'S GEBROKEN THEE is voordeeliger
en geuriger dan Bladthee, omdaf hef water befer
in de gebroken blaadjes dringt.

B'• VAN NELLE'S GEBROKEN THEE trekt sneller en
beter af, hetgeen smaak en schenk ten goede komt.

C • U schenkt meer kopjes lekkere, geurige thee
van VAN NELLE'S GEBROKEN THEE dan van elke andere.

Speciaal aanbevolen
Atfernoon Tea .-, 37 et. per onspakje I Panter .

Golden CupTea . . 34 et. peronspakje I Giraffe »

32 et. per onspakj'e

30 et. per onspakje

I

Bloemen en Planten
B. van AKEN

„

Tj. AUKEMA
DAMESKAPPER

DAMES!! Het nieuwe stroomloos perma»

nenten vol automatisch is een grote verbe»

tering; de hoogste onderscheiding op Int.

Tentoonstelling behaald!

PEDICURE MANICURE

Telefoon 2723

Tramstraat 11

Vioocrf 2e.1kmt MnMei,

:öu*imi-
Het adres voor

Elastieken Kousen
• in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
1

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering i

Zonnebrand-artikelen en

Insecten dodende middelen

Speciale aanbieding

SUPRA
PARABAHDEN 99 et
Alleen bij de

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7
TELEFOON 2974 TELEFOON 2974

Leesbibliotheek „GELRIA"
2541 Demedts, André. Afrekening.
2545 Martin, Hans. Getijden-
2542 Panhuysén, Jos. Zee.
2549 Roest, Srolius B. Ik wil van iemand houden.
2543 Salomonson, H. Een, twee, drie verlos.

2502 Steggerda, H. Confectie.

2539 Undset, Sigrid. Het brandend braambosch.
2540 Wilma. De kleine gemeente.
2457 Cronin, A. J. De Citadel.

2458 Man, Herman de. De koets.

2440 Maire, Ie. Grote man in kleine stad.

2477 Wijhe—Smeding/ A. van. Bruggenbouwers»
2474 Jong, A. M.' de. De erfgenaam.
2471 Melis, Stoke. iHollandia luxe reizen.-

2472 Zernike, E- Morgen weer licht.

Gertenbachs Drukkerij — Achterweg 1

TAXI - LUXE VERHUUR Bel op 2-1-2-3

GARAGE SCHROEDER Heemskerkstraat 3

van HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U P E U R
Grofe Krocht 23, Tetef. 2>5Jt4

in Zomerpantalons enZomer-
petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkf

In CONFECTIE ruime sortering
Costuums, Kinderpakjes met kor»
te broek, Sportpakken, Flanellen
pantalons.

Grote collectie Hoeden en
nieuwste Dassen.

WONINGBUREAU
„KENNEW1ERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huurrfnüen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Vergeet tl dit niet
Rijwielen van Jan Pool staan
in kwaliteit bovenaan; in prijs

onderaan
EN TEN VOLLE 'GEGARANDEERD!
In prijzen van ƒ 42,50, ƒ 48.00, ƒ 54.50

Betaling desgewenst: 1 gulden per week,
zonder vooruitbetaling.

Ontvangen een pracht sortering Autopeds
Met massieve banden ƒ 5.90

.

Met Ballonbanden ƒ 7.50— ƒ S.50—ƒ 9-25

Rijwielbanden vanaf 95 cent
Binnenbanden vanaf . . . . . . 45 cent

Voor reparaties is dit uw adres

Gelegenheid voor rnaandstalling.

Rijwielhandel Jan Pool
Haltestraat 58 - Telefoon 2613

Heeft U ons

Boerenbruinbrood

al eens geprobeerd 1

M- J. Balk
Hogeweg 27
Telefoon 2989

De Goedkope Groentenhal

A- VAN STIJNEN
BLOEMKOOL, 3 stuks 25 et
TOMATEN,' 1 kilo .. .. ".. .. 25 et
SOEPTOMATEN S et
SPINAZIE, per pond 6 et
SNIJBONEN, per pond 22 et
SPERCIEBONEN, per pond .. .. 25 et-
DOPERTJES, 3 pond 25 et
BLAUWE CAPUCIJNDERS, p. pd 10 et'

NIEUWE AARDAPPELEN . . .

.

12 et
TUINBONEN, per pond 5 et
SINAASAPPELEN, 10 stuks vanaf 30 et

Schoonmaken van groenten en aardappelenf
Gratis horen en thuisbezorgen.

Willem Drayerstraat
bij de Dr. Gerkestraat

Zeer billijk te koop:
een paar prima Merkrijwielen voor dames, heren
meisjes en jongens, vanaf ƒ8 ; met' garantie.

Alleen Stationsplein 29

DAM ES !! Voor U gaat 'breien eerst naar

„Dg Wolbaal" - Schoolplein 4 h. Wiilemstraat

WIJ ZIJN ALTIJD LAGER IN PRIJS!!!!
100 gr. prima Koordwol 36 et; 100 gr. jaeger wol 43 et; de nieuws

ste soorten wol, genuanceerd 44 et; Prima zwarte sajet 100 gr.36 et

Indanthrcn katoen, alle kleuren 19 et

Zijden Ondergoederen koopt U bij ons Spotgoedkoop
Prima zijden Hemdjes en directoires 59 et; Zijden onderjurken, heel

mooi 96 et; Pracht zijden Dames»nachthemden 169 et, in katoen
69 et; Kinder pyama's vanaf 49 et; Dames pyama's 119 et; Hereiv
pyama's, prima kwaliteit' 239 et; Heren Interlock shirt en broek
per stel 75 et; Dames Interlock Camisoles en Directoires per stol

75 et; Pracht grote baddoeken 25 et; Grot'o theedoeken gelust en

gezoomd 12 et; Graslinncn lakens, prima kwaliteit 98 et; • Prima
slopen 25 et; Grote borduurkleden 130/160 geheel linnen 98 cent;

Let op onze goedkope aanbieding in Badpakken:
alle soorien vanaf 50 cent .

Bij ons ontvangt U aan 20 gulden Kassabons 1 gulden
aan goederen terug III!

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij
BBBHHBBaBBBSHBHBBBBBBBHHHBHBBBBBBBBBBBSPBBBBHBBB

Schoenen magazijn

Grote Krocht 13
Telefoon 2106
voorheen

Grote Krocht 8

Zomerschoenen
Samoa's
Tennisschoenen
Sandalen
Strandschoenen



VAN DEURSENS AARDAPPELHAND
Het beste en goedkoopste adres - Hotels en Pensions extra korting. - Wegens politie-verordening Zondags Gesloten - KERKPLEIN 8b TE LEF. 2274

Heden overleed tot on»
ze diepe droefheid on»
ze geliefde Zoon, Broe»
der, Behuwdbroeder,
Oom, Neef en Ver»
loofde de heer

Rocus Jan
Zwemmer

in de leeftijd van 25
jaren.

Uit aller naam
Fam. J. Zwemmer

Zandvoort, 22 Juni '38

Kerkstraat 28

De teraardebestelling
heeft plaats gehad
Vrijdag 24 Juni 1938
op de Algemene Bes
graafplaats te Zand;
voort.

'Heden overleed tot

onze diepe droef»
iheid onze geliefde
Vrouw en Moeder

Antoinette
Catharina

Dinnewet Küppers
in de ouderdom van
60 jaar.

A.J.P. Dinnewet.
W.A.H.E. Dinnewet.

Zandvoort, 23 Juni
Koninginneweg 25

De teraardebestelling
zal plaats hebben op
Maandag 27 Juni as

te 3 uur op de Alg.
Begraafplaats te

Zandvoort.

DANKBETUIGING.
Hiermede betuigen •wij

onze hartelijke dank aan
allen, die hun belangstel»

• ling betoonden 'bij de
ziekte en het overlijden

.van onzen man en vader

Eduard Steenken

Uit aller naam
•WED. W. STEENKEN»

KEUR
Zandvoort, Juni 1938
Piet Heinstraat 15

GEZOCHT door nette
R.Kath. jongeman

KOSTHUIS
in R.K. gezin, liefst zon»
der kinderen.

Adres te bevragen bur.

Zandvoortse Courant,
Gertenbaohs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
Flink Meisje

boven de 20 jaar voor
halve dagen vanaf 2 uur.

Gen. alle werkzh. te

verrichten.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 5202.

Gevr. 1'—15 Aug.

Gem. Kamers
m. slaapgelegenheid voor
2x2 pers. en 1 kind, en
vrije keuken. Aanb. met
prijsopg. en omschr, vóór
Vrijdag a.s. ond. no. 5201
bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs 'Drukkerij

Bejaarde dame, voor
enige weken te Z. ko»
mende vraagt een

JUFFROUW
om met haar een paar
•naai per dag te wande»
len. Aanmelding 28 Juni
's avonds tussen 8 en 9
uur. 'Hotel Beau Site.

TE HUUR:
Mooi Vrij Huis

Helmersstraat 6. ƒ 4.00
per week. Tebevr. Haar»
lemmerstraat 43.

Te Zandvoort gevraagd
voor de maand Juli

"

Gem. Kamers
met keuken of klein huis»
je apart aan de duinen.
Br. met uiterste prijsopg.
aan H. Uittenboogaard,
Oliehandel. Zwammer»
dam.

PE KOOP:
Jonge Duitse

Herdershonden
met stamboom. Te bevr.
-en/of te 'bezichtigen:
Zandv.Iaan. 24, tel. 2903.

TEJÏUUR:
VRIJ HUISJE

ƒ 3.50 p.w., water inbegr.
'Te Ibevr. Smedestraat 11.

Dames Badpak
in zuiver effen wol
m-modelnaden; schou»
der bandjes met dub»
bel gevlochten wollen
koord, 2 kleurig.cein»
tuur met ankertje en
ring gesloten in mari»
ne en mais.alle maten

£2*19

zeer solide kwaliteit

wol met extra ver»

sterkt kruis, laag uit»

gesneden rug m. ring

in marine, en donker»

bordeau, alle maten

£1-49

Voor Bad- en Strandkleding

„DE WAAG"
DAMES BA'DCOSTUUMS, WOL vanaf ƒ 0.98

ZUIVER WOL met contrasterende ban» - ,. «q
den in alle modekleuren T • "«*

ZUIVER WOL zeer solide met versterkt kruis

dikke contrasterende wollen koorden,
in marine, geel, nachtblauw en bleu,

maat 40 (5 et stijging per maat) .

.

HERENBADCOSTUUMS in diverse modellen
en kleuren ƒ 1.49

WOLLEN KINDERBADCOSTUUMS
buitengewoon kleurassortiment vanaf

STRANDBROEKJES voor dames zuiver wol
vanaf ƒ 1.39

STRANDPANTALONS ƒ 5.95—4.95—3.95—2.95

BADMUTSEN 95—75—59—45—39—29—25 et

HOOFDDOEKEN, originele Turkse doeken .. 45—39— f 0.25
KINDERBADJASSEN vanaf' ƒ 1.29

Dames en 'Heren BADJASSEN, ruime maat, 130—140 lengte ƒ 2.95

Dames en Heren BADJASSEN, chique dessins, zware kwaliteiten
ook in effen ƒ 8.50»7.50»6.50»5.95»5.50»4.95» f 3.95

BADHANDDOEKEN
. . . . 75—65—59—45

f 1.69

f 0.79

-39 29 25 f 0.15

Eén uit

onze ge-

weldige

keuze.

I
Overweldigende keuze in Kinder Strand-

broekjes, Pullovers, Strandtruien, Dames-
vesten, zeer exclusief en hoog modern

„Eendracht'Vzegels worden door ons aangenomen.

Bij ƒ 20 aan bonnen ƒ 1.— aan goederen terug

Manufacturenmag azijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40—40a

Grootst gesorteerd

Voordeeligst en solide

Eens klant blijft klant

maat 40

f 2.95

maat 42

f 3.25

maat 44

f 3.50

pt-snw-notn HtTbtptkrki

Hoogst mo-
dern Badpak
zuiver wollen

reliëf weefsel

Over de gehele

lengte langs

weerzijde 2

biezen, 2 kleu-

rige koordslui-

ting in marine,

maïs en bleu

Met de beste wil van
de wereld kan de huis-
vrouw dat niet, tenzij
met een

GRSKOELKAST

TEHUIS gezocht
v. zindelijk poesje. Aan»
geb. Studiepiano ƒ 20.

Smoking gr. maat ƒ 7-50

Gevr. geëm.kolenfornuis
H. Boekweg, Hoogew.66

Gem. Woning
met minstens drie slaap»
kamers te huur gevraagd
van 23 Juli tot 6 Aug.
Br. ond. no. 189, Boek»
handel C.pet, Hoogeveen

Te huur gevraagd te
Zandvoort of omg. een

Gem. Zitkamer,
2 Slaapkamers

gebruik van keuken, v.

Zondag 24 Juli tot Zater»
Jagmorgen 30 Juli-

\V. Welbergen, Eijssoni»
usplein 15a, Groningen.

TE KOOP AANGEB.:

Gebeeldhouwd
Salon-Ameublement

best. uit' tafel, bank, 2
fauteuils en 4 stoelen.
Tegen elk aannemelijk
3od.

Adres .te bevr. bureau
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

'GEVRAAGD:
Nette Fietsjongen

14—16 jaar.

v. Deursens Aardappel»
handel, Kerkplein 8b

TE HUUR

:

Grote Slaapkamer
•sn ZIT»SLAAPKAMER
met vrije keuken, tot
half Juli. Event. meer
kamers vrij. Adres Kost»
verlorenstraat 26

Gevraagd voor de laat»
ste drie weken van Aug.

een Gem. Landhuisje
met pension vlak bij zee,
strand en duin. Br. met
opg. v. prijs: Gadelinde»
6traat 51; Bussum.

Te huur gevraagd van 17

t.m. 23 Juli a.s. een

HUISJE of
GEDEELTE

m. gebruik van keuken,
met 2 tweespers. bedden
en 1 bed voor 1 pers.,

voor ƒ 3—
• per dag in

nabijheid van het- strand'.

Brieven onder no. C6364
Adv. Bur. Alta, Utrecht.

Wegens vertrek bil-

lijk aangeboden»
aandperspomp met slang.
Godin vulkachel zo goed
als nieuw; kinderzitbad
groot formaat.

Regentesseweg no. 3.

VOOR DIRECT GEVR.
'

Flinke Leerling
of aank. verkoopster.

Aanmelden: Manufactu»
renmagazijn ' „De Waag"
Haltest'raat

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

DAMES! H.H.HOTEL» en PENSIONHOUDERS

P. van der Vliet
BREDERODESTRAAT 46
TELEFOON 2918

HANDEL IN:

Wild en Gevogelte
BRAAD» EN SOEPKIPPEN EN KUIKENS,
TEGEN SCHERP CONCURRERENDE PRIJS.
HOENDERPARKEIERËN.

Th&at&r „Monopo Be"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 24 t.m. Donderdag 30 Juni, iedere
avond aanvang 8.15 uur. 7 dagen, 7 opvoeringen
één voorstelling per avond. Opvoering van de
grootste suecesfilm van het seizoen:

HEINZ RüHMANN
in

De Model-
Echtgenoot

Een uitbundige klucht, waarin Heinz Rühmann
onweerstaanbaar is! Een heerlijke amusante vlotte
film, waarbij de lachsalvo's niet van de lucht zijn.

Pers en publiek zijn enthousiast!!

De Telegraaf: ik herinner me niet' ooit zo ge»

lachen te hebben.

Het Algemeen Handelsblad: ....in haar genre
niet te overtreffen. De lachstorm in de zaal wordt
een orkaan. . .

.

Bezoekt ons naar de eisen des tijds ingericht theater

De nieuwste en meest perfecte geluidsinstall.van 1938

Verder een prima verzorgd bijprogramma.

Toegang boven de 18 jaar.

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, StallessBaU
con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

Plaatsbesprekcn iedere dag van 12—2.30 uur aan
de cassa van het theater

Zondagmiddag halï drie FAMILIE-MATINEE
Op veelvuldig verzoek wederopvoering van
grote filmklucht van .TOE E. BROWN in

de

M JAN ONGELUK
m
m
m
m _
IlIffllIISQ^IilISSIISSlISlffillilSIlIiailllllglIll]

Een oerkomisch filmwerk.

Verder een amusant bijprogramma.

Entree: 20—30—40 cent, bel. inbegrepen.

I
o
1
6
i

m
m
Ii

i

ASVEER BEZOCHT
OEDKOPER GEKOCHT

SERVETTEN, 100 stuks 19 et
3 ROL CLOSETPAPIER 10 et
10 METER KASTPAPIER 10 et
ALL. FLUITKETELS 45 et
KEUKEN SPIEGELS 29 et
GROTE DOOS WAS 20 et
3 PROV. BUSSEN 64 et
FLINKE BROODTROMMEL 98 et

SLAAPKAMERMATJE 59 et

FLINKE KEUKENMATTEN .... 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

OOCOSMATJES 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et
GESCHOREN MATTEN 108 et

W.C. MATJES 39 et

TWISTED MATTING, per meter.. 59 et

ASFALTPAPIER, per rol f 1.95

per meter 15 cent

ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

Fa* Th.
Haltestraat 27

PASVEER
— Telefoon 2810

m
m
m
m

MODE- en SPORTHUIS
Thans telefonisch aangesloten onder nummer:

2-7-3-8
Grote collectie Zomerjaponnen, Kinderjurken,
Badjassen en Badpakken en verder alles op ge»
bied van badgoederen.

Speciale aanbieding in zuiver natuurzijden kousen

Zeestraat 18 hoek Heemskerkstr*

Het beste
Het modernste
Het voordeligst
voor Uw

BAD- EN STRANDKLEDING
' ' voor Dames, Heren en Kinderen slaagt U

zeker in het

Koopjestouïs
B€eB*kstB*aat 32-34
Ziet de Etalage's Ziet de Etalage's



H

Wij zijn en blijven
het goedkoopste Foto-

adres voor Zandvoort

MJUPITER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838 Gratis ontwikkelen van alle Rolfilrns - Afdrukken % 5 cent.

3
S

Drogisterij

J. C. A. STIJNIS
ORANJESTRAAT 7 TELEF. 2327

Motzakkon
in alle prijzen.

S Gezellige Strandtassen, Toiletartikelen enz.

TE HUUR
ONGEM. VRIJ MODERN BOVENHUIS, we.
gens verplaatsing, eerste stand, huurprijs billijk.

ONGEM. BENEDEN HUIZEN, •ƒ 20 per
maand, 1 minuut van trein en zee.

ONGEM. HUIS 'bev. hen. 2 'kamers, keuken, 'bo*

ven 3 kam. met keuken, ƒ 7— per week.
ONGEM. BOVENHUIS, bev. 4 kamers, keuken,
badkamer, gr. zolder, ƒ 6 per week.

GROOT VRIJ HUIS, eerste stand, ƒ 30— p.m.

GROOT HUIS, 14 kamers. Zeer geschikt voor
pension. Lage huurprijs.

VRIJSTAANDE VILLA, gelegen eerste stand,

eventueel ook v.d. zomermaanden, prijs billijk.

VILLA MET GARAGE, achterkant duinzijde,

'bev. 2 kam. en keuken; boven 3 slaapkamers en
badkamer, grote zolder. Huurprijs ƒ 45— p.m.

NIEUW GEBOUWDE HUIZEN, ƒ 35.— p.m.

Te 'bevragen:

MAKELAAR W.PAAP
ZEESTRAAT 14 _ TELEFOON 2965

Laat ons Uw
_ Kleding verzorgen
X Costuums, onivlekken en oppersen ƒ 1.00

{ Pantalons onivlekken en oppersen f 0.25

Zomercostuums vanaf . . . - . ƒ 27.50

De beste kwaliteit Tropical . . ƒ 40.00

geheel met zijde gevoerd.

'Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,

Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post,

Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Vs kg., klaar voor het gebruik.
Tevens vitkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

GODSDIENSTOEFENINGEN

Ned. Herv. Gemeente.
Zondag 26 Juni 10 uur: Ds. D. Tromp.

Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Brederodestraat 31.

Zondag 26 Juni 10 uur: de heer Biem Visser,

nam. 5 uur: geen dienst.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg boek Emmaweg.

Zondag 26 Juni 10 uur: Prof. Dr. C. van Gelderen

Voorbereiding H-A.
nam. 5 uur: dezelfde.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven",) Brugstr.15

Zondag 26 Juni v-m. 10.30 uur: Ds. P. Eldering
uit Oegstgeest.

Ned- Chr. Gemeenschapsbond.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl

Ned. Isr. Gemeente, Dr. Metzgerstraat.

Zaterdag 25 Juni Einde v.d. Sabbath 10.28 uur.

Vrijdag 1 Juli. Aanvang van de Sabbath 8 uur.

Zaterdag 2 Juli. Einde van de Sabbath 10-26 uur
Ochtendgebed op Sabbath te 8-30 uur.

Leeroefening te 13.15 uur.

(Middaggebed te 14 uur.

I' •

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

WAT JE DOET, DOEDATGOED!
ét

X

i
:

en ga voor PRIMA RUND», KALFS», VARKENS* en LAMSVLEES naar

„DE CONCURRENT
U weet' 'dan, dat Uw geld goed besteed isl

En dan nog alleen Zaterdag ALS EXTRA RECLAME

1 pond Reuzel voor slechts . . . . 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Vanaf heden ons heerlijk Gebraden Rosbief slechts 15 et

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Haltestraat 5 - Telefoon 2994
's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags.

Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Geen fooien!

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
kLuxs Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Een sfeer van gelukkig zijn
geven

Bloemen en Planten
Een billijk adres met een grote keuze, en tevens
mooie vazen en aardewerkspotten is het:

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

I
Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag

^ Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2—4 uur.

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

IETS NIEUWS
Divanbedden met ingebouwde
matras, zeer practisch.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

Agentuur in Rieten stoelen en Rottan en andere
soorten. Vraagt prijs.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

ZOMERGASTEN!

Fijne Vleeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit
KWALITEIT!!

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst
Bacon

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm \ . 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTL per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

E. KONING
1
:

:

S

I

l

Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

Huis- Letter-
se h"i I d e r en
G lazenmaker

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

s

Behangselpapieren Witkalk 3

Als een rots in de branding
staan wij pal voor

Kwaliteit en prijs
Het is daarom dat wij U wijzen op onze '

Groenten en Fruit
die wij dagelijks VERS van de markt betrekken!!

Jb. ter-WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889'

Mevrouw I

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568
WASGOED tegen concurrerende prijs,

ook voor Haarlem, Amsterdam en Om«
streken. — Vraagt prijscourant.

WASSERIJ
J. VISSER
v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568

Scbilderswerk is Vertrouwonswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

W I E P VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 ' Plan Noord

Onderstaande reclame-aanbieding, geldig van 17 tot 26
Juni a.s., zal Uw belangstelling hebben l!!

Bij Va pond „Verkos"A:offie van 45, 40, 35, 30, 27, 24, 22 et

2 ons Vruchten-Schijfjes voor 10 cent
VERKOSsTHEE, geurig en krachtig
per ons 34—30—28—26—24 et

LOSSE THEE, per ons 22 et

ANANAS=GLACE, per ons 10 et

FRUnVGLAOE, per ons 10 et

PEPERMUNTdCEPS, per ons .... 10 et

NOUGATsHOPJES per ons 12 et

GEVULDE LTSBONBONS, per ons 9 et

3 VRUOHTENROLLEN 10 et

3 VERKOSREPEN 10 et

AZIJN, per fles 12—8 et

KRUIDEN=AZIJN, per fles 15 et

SLA=SAUS, per fles 80—40—24 et
MAYONNAISE, per pot 25—15 et
THEEsFAVORIET, per half pond 14 et
IJSWAFELS, per ons 9 et

3ANRETBAKKERS=KOEKJ£S:
Krakelettes, per ons 12 et

Paulientjes per ons 12 et

(Hazelnootkoekjes, per ons .... 12 et

BAKMEEL, per pak 15 et

HAVERMOUT, per pak 18 et

LEVËRPASTEI, per blik 16 et

KALFSGEHAKT, per blik 25 et

VERKOS - Zeestraat 44 - Tel- 2921
G. J. VAARWERK.

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'ssGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van den bondspenningmeester F. Hoek te-

'ssGravenhage of toezending van postzegels
tot een bedxag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven*van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be<?

langrijk door dokter TUYT te 'ssGravenhage, ge*
schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90-

Per abonnement ƒ 0-75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612
••••— »••••»€•••>«••«•••»«•«

De enige Joodse Slagerij
te Zandvoort, waar uitsluitend

1e kwaliteit Rund-,
Kalfs- en Lamsvlees
en Fijne Vleeswaren

te verkrijgen zijn is het van ouds bekende
adres:

Fa, Wed, L, Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JD^T" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant'.

•POSTBUS 14 ZANDVOORT.

TE KOOP GEVRAAGD
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. S. Waterdrinker, Gr. Krocht 20, Tel. 2164

•••••••••••••••w••••©$g

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

EEN WAGEN NODIG 11
BEL OP *

2-5-6-0
Voor binnÜn» en buitenland.

G. R. Blsenberger - Emmaweg 1

Vrijwillige Abonné's!

Hierlangs afknippen en opzenden aan:

Administratie Zandvoortse Courant,
Achterweg 1, Zandvoort.

Ondergetekende verzoekt hem met ingang van
heden te noteren als abonné van de Z.Ct. voor
één gulden of één gulden zestig cent l

) per jaar.

Naam:
Woonplaats: •

Adres:

I) voor Zandvoort ƒ 1.— per jaar.

voor buiten Zandvoort ƒ 1.60 per jaar.

il

I'*
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ZANDVOORTSE COURA
.zandvoort OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V-fJL JL AV-»JS.JL*JUJ_^ 3JJTLJLS V-*V-f ^JX.TÏlI'M X OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

De brutalen hebben tegenwoordig niet
meer de halve maar de hele u erelcl

Op welke waarheid Zandvoort thans een
gelukkige uitzondering maakt.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Dankbaar, maar nog niet voldaan

Wie de brieven on'der het hoofd „Colportage
of Demonstratie" in de drie vorige nummers van
dit blad heeft gevolgd, zal mijn verheugenis kun»
nen begrijpen over: lo het verzoek van de drie
raadsleden Bolwidt, Elffers en Van Rijnberk,
2o het spoedig gevolgde voorstel van B. en W.
tot aanvulling der politieverordening en 3ó het
aannemen van dit voorstel met bijna algemene
stemmen in de Raadsvergadering van j.1. Maan»
dag.
Het stemt tot voldoening, -dat in dit geval -de

democratie de nodig geworden bescherming bij

onze vroede vaderen heeft gevonden. Een besluit
als thans 'genomen zal goed doen aan de naam
van democratisch Zandvoort, dat constateren we
met genoegen.
Nog enkele opmerkingen moeten we echter ma»

ken in verband met deze zaak.
Het is niet juist, dat — gelijk enkele

bladen min of meer duidelijk schreven — er in

Zandvoort een algeheel colportageverbod is ge*
vallen. Het verbod van colporteren betreft slechts
de door B. en W. aan te wijzen straten, welk
verbod 'bovendien tot bepaalde uren kan worden
beperkt. Van een algeheel verbod van colportage
is dus geen sprake, gelukkig, want anders zou
men met het badwater het kind hebben wegge»
worpen. En dan zou de bestrijding door 'den heer
Molenaar helaas hout gesneden hebben, wat zij

nu niet deed. Het voorstel van B. en \V. is dus
beter idan men" op grond van enkele berichten
wel zou denken.
Maar het voorstel van B. en "W. is mirider dan

mij gewenst leek. Wat toch is het geval? Doordat
de colportage alhier werd misbruikt als demon»
stratie, en als zodanig misbruikt mocht worden,
wijl de politieverordening daarin niet voorzag,was

4f| wijziging dier verordening noodzakelijk. Dat is

Jiu dan ook gebeurd, maar is nu demonstratie
onmogelijk gemaakt? Geen sprake van! Demon»
strerende colportage blijft mogelijk, alleen niet
meer in de door B. en W. voor colportage ver»

- boden straten, 't Is dan ook" nog zeer de vraag,
of de N.S.B.»ers hun spelletje niet zullen voort»
zetten in de (nog) niet verboden straten. Wel
kunnen B. en W. dan, noodgedwongen dus, steeds
meer straten onder het colportage=verbod doen
vallen, zodat tenslotte het thans genomen besluit
dan toch nog practisch zal neerkomen op een
algeheel verbod. Hetgeen we ten zeerste zouden
betreuren. Mogelijk ook, dat B. en \V. dan zul»

len inzien de wenselijkheid om het colporteren
zélf in de verordening te omschrijven op een
wijze als wij verleden week aanduidden. Enfin,
we zullen voorlopig afwachten, er het beste van
hopen, en zo nodig nog wel weer op de kwestie
terugkomen.
Thans nog iets over de bewering van den heer

Elffers, d'at met de ongewijzigde verordening ook
al wel bedoelde soort colportage (is demonstra»
tie) kon worden verhinderd, als zijnde in strijd

met de goede zeden. Dan zou dus de politie tot
heden in verzuim zijn geweest, volgens den heer
Elffers. Maar zo is het niet, de redenering van
r
den heer E. was hier niet logisch: zolang de N.S.
B. niet is een verboden vereniging, mag haar lec»

tuur ook niet — als regel — in strijd met de
goede zeden worden geacht, al veroordeelt de
heer E. op zedelijke gronden dan ook nog zo
sterk de buitenlandse nazidaden en de binnen»
landse naziwoorden. Met een dergelijke redene»
ring als van den heer E. kan trouwens elke andere
richting als in strijd met de goede zeden het zwij»

gen worden opgelegd, 't Gaat er dan alleen maar
om, of de machtigste groep(en) in de Raad de
pretentie zullen hebben van te menen de „goede
zeden" in pacht te hebben. Nee, dat is precies
het tegendeel van democratie, en 't verwondert
en spijt ons, dat het nog wel de heer E. was, die

op dit pad kon verdwalen. Te enthousiast en te
verontwaardigd geweest, vermoedelijk. En dan is

'het niet gemakkelijk om logisch te blijven rede»
neren.

DIXI.

COLPORTAGE»VERBOD.
In verband met het Raadsbesluit van 27 Juni j.1.

tot aanvulling der Algemene Politieverordening
met een bepaling, die aan Burgemeester en Wet»
houders de bevoegdheid geeft om colportagevcr»
boden uit te vaardigen voor -bepaalde openbare
wegen, heeft dit laatste college op 28 Juni een
desbetreffend besluit genomen en. ter openbare
kennis gebracht, dat op dezelfde dag in werking
is getreden.
De Commissaris van Politie maakt ter vermij»

ding van eventuele misverstanden bekend, dat
de draagwijdte van het besluit de volgende is:

Op het strand, op de Boul. Barnaart, in de van
Galenstraat, in de Dr. Metzgerstraat, in de
Trompstraat, in de van Speykstraat, op het Sta»

tionsplein, in de Zeestraat, in de Kostverlorenstr.,

in de Dr. Gerkestraat, in de Brederodestraat, op
de Boul. Paulus Loot, op het Badhuisplein, op &£
Strandweg, in de Burgemeester Engelbertsstraat,

alsmede op de Boulevard de Favauge en boven»
dien op alle wegen, gelegen binnen deze grenzen,

is het thans verboden met gedrukte of geschreven
stukken of afbeeldingen te venten of deze te ver»

spreiden.
Deze regeling houdt in, dat colportage en ver»

spreiding nog slechts geoorloofd zal zijn in het
gedeelte van de gemeente gelegen ten Noorden
van de Spoorbaan, in Bentveld en op de Zand»
voortselaan.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat onder

bet venten met drukwerken enz. niet 'alleen wordt
verstaan het op straat mondeling te koop aan»

bieden van bladen, pamfletten en dergelijke, doch
ook het kennelijk met hetzelfde doel postvatten,

lopen of rijden, door personen, die van dit mate»
riaal zijn voorzien en het openlijk vertonen. .

Het spreekt van zelf, dat het bezorgen van dag»
week» of maandbladen aan de huizen van abon»
nees, alsook het bezorgen van poststukken, tele»

grammen enz. door personeel der P.T.T. in de
„verboden zone" als tot dusverre gewoon door»
gang 'blijft vinden.

IN MEMORIAM MEVR. DÏNNEWET.
Plotseling, te midden van bet jachtige leven,

een telefoontje:" „Mevrouw Dinnewet is 'gister»

avond overleden". Even een schok, een moment
van stilstand, waarin een stroom van herinnerin»
gen als een flits voorbij trekken. 'Een eenvoudige,
lieve vrouw, die haar hart aan het dilettanten»
toneel verpand had, is van ons heengegaan. Hoe»
veel duizenden heeft zij niet doen medeleven met
het lief en leed van de menselijke ziel. Hoeveel
malen heeft zij niet geprobeerd U en mij in te

wijden in de raadselen van de geest. Fel bc»
schenen door het voetlicht leerde zij ons goed
van kwaad onderscheiden; verdraagzaamheid je»

gens onze medemensen. Zij bracht ons nader tot
elkander. Het d'ilettantentoneel was voor haar
geen sinecure, geen pretje. 'Het was haar ernst.

Zii begreep de grote opvoedkundige waarde, die

ook van het dilettantentoneel kan uitgaan en ze
heeft zich aan die taak gegeven tot een noodlot»
tig ongeval hieraan een ontijdig einde maakte.
Wel was het tragisch juist, toen ik aan haar ziek»
bed werd toegelaten, en zij mij met een matte
glimlach begroette, als wilde zij zich nog veront»
schuldigen: „Hier ligt een gebroken schakel".
Daarbij doelende op de naam van de vereniging,
waarvan zij de laatste jaren deel uitmaakte. He»
laas, hoe weinig vermoedden zij en wij, dat die

schakel onherstelbaar gebroken was. Niet alleen
haar vereniging, maar geheel Zandvoort lijdt een
zeer groot verlies. Met haar laatste woorden uit

„Pygmalion": „Ik zal die handschoenen wel voor
je kopen, jongen!" sloot voor haar het gordijn
zich voorgoed.
Het leven raast verder. Aan ons de herinnering.

VISCA.
Haarlem, 24 Juni 1938.

RAADSVERGADERING
Onder leiding van Burgemeester Van Alphen

kwam de Raad van onze Gemeente Maandag»
avond in openbare zitting bijeen.

De heer Vallo had kennis gegeven van verhin»
dering, de heer Koning was door ziekte verhin»
derd.

Notulen.
De notulen van de vergaderingen van 25 April

en 30 Mei werden onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stukken.
Ged. Staten hadden goedgekeurd de verhuur

van de kiosk op het Badhuisplein en de huurver»
laging van enkele gemeentewoningen.
Ingediend was het verslag van het Bureau van

Arbeidsbemiddeling over 1937.

Voorgesteld werd de verhuur van enige kiosken
in het Zuiderbad.
De heer Joustra wees er op, dat hij vroeger bij

het plan voor kiosken reeds op mislukking had
gewezen. Het plotseling verdwijnen van de huur»
ders bewees dat voldoende.
Wethouder Van der Moolen wees er op, dat

het ook een begin was. De Commissie van Advies
was van oordeel, dat de kiosken het comfort van
het bad verhogen. Bij toestemming kunnen B. en
W. spoedig een regeling treffen.

Met de stem van den heer Joustra tegen wordt
het voorstel van B. en W. aangenomen.
Op het verzoek Joacim om een autostandplaats

zullen B. en W. advies geven.
Op voorstel van B. en W. werd aan K. C. van

der Mije niet eervol ontslag verleend met ingang
van 28 Juni. In gesloten zitting zal de Voorzitter
daarover nog nadere inlichtingen geven.

Sportveld.
Het sportveld aan de Nic. Beetsstraat is be»

speelbaar, nodig is nog een kleedlokaal. B. en W.
vragen een crediet van ƒ 1000 daarvoor. De Z.H.
C. wil het veld huren. De huur zal ƒ 400 bedra»
gen.
Op verzoek van den heer J. A. B. van Pagée zal

het veld echter ook beschikbaar blijven voor
athletiek en schoolwedstrijden.
De heer Van Rijnberk wil de huur tot ƒ 350

verlagen, omdat er ook ander gebruik van ge»

maakt wordt.
De heer Joustra vraagt, hoeveel of de aanleg

van dit veld de Gemeente gekost heeft, ook heeft
hij bezwaar tegen de rentevergoeding van 5°/o

bij niet tijdig betalen. Dan liever een lagere huur,
maar die binnenkomt-
De heer Bolwidt ondersteunt het voorstel»Van

Rijnberk.
Wethouder Slegers wijst er op, dat de som voor

het kleedlokaal tot ƒ 1500 verhoogd zal moeten
warden, omdat enige uitbreiding van het gebouw
noodzakelijk is. De kosten zijn nog niet volledig

bekend, omdat het veld nog niet geheel afge»

werkt is, maar 't is grotendeels in werkverschaf»
fing uitgevoerd.Hij becijferde, dat de voorgestelde
huur nodig is, om de kosten te dekken.
De heer Bolwidt vestigt de aandacht op het

voetbalveld. Daar dekt de huur ook niet de ge»

maakte kosten, want 't clubhuis alleen komt op
ƒ 10-000 en 't hekwerk op ƒ 7000. Hij herinnert

eraan, dat de Z.H.C. met de boeken aangetoond
heeft, dat zwaardere huur niet betaald kan wor»
den. Entrée's heeft de Z.'H.C. niet. Hij hoopt
maar, dat 't veld niet door voetballende jongens
vernield zal worden.
De heer Suerink wijst op het advies van de

Comm. voor P-W. De lage huur is berekend, om»
dat ook de anderen van 't veld gebruik maken.
Het spijt den heer Joustra, dat voor de berekc»

ning van 'de kosten geen cijfers gegeven 'kunnen
worden, al weet hij, dat bij elke berekening de
Gemeente toch geld moet bijpassen.

De heer Molenaar berekent, dat de huur nog
minder is dan voor aardappelland. Andere zaken
vindt hij van meer belang, b.v. aula en volkshuis»

vesting. Hij is niet tegen de sport, maar wel tegen
dit voorstel. ^
De heer Groen vestigt er de aandacht op, dat

door deze sport ook het belang van de badplaats
gediend wordt.

Nadat Wethouder Slegers nog een en ander
heeft toegelicht, wordt aan B. en W. een crediet
verleend van ƒ 1500 voor 't clubhuis. Nadat het
voorstel van ƒ 400 huur is afgestemd met vijf
stemmen voor, wordt met algemene stemmen tic

huur bepaald op ƒ 350.

Waterleiding.
De heer Vennik had bezwaar gemaakt tegen

de waterrekening. De directeur deelt in een rap»
port mede, dat de watermeter in Januari is her»
ijkt, zodat het geregistreerde verbruik het juiste
moet zijn. B. en W. stellen voor het schrijven
voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Joustra wijst er op, dat de meter door»

loopt als er lucht in de leiding zit. Hij vraagt
nauwkeuriger onderzoek.
Ook de heer Molenaar vraagt onderzoek.
De heer Elffers heeft geen bezwaar tegen on»

derzoek, maar dan los van dit voorstel.
Het voorstel van den heer Molenaar tot aan»

houden wordt verworpen.
De heer Joustra vertrouwt op de verzekering

van den Voorzitter tot onderzoek.
Met de stem van den heer Molenaar tegen

wordt het voorstel van B. en W. aangenomen.

Intrekking toelage.

De deurwaarder kreeg voor controle op de par»
keerterreinen ƒ 150 toelage, omdat deze controle
geschiedde buiten de kantooruren. De Minister
heeft bezwaar tegen deze toelage, omdat het sa»

laris voldoende geacht wordt. Over deze zaak is

gecorrespondeerd, maar zonder resultaat.
Met algemene stemmen neemt de Raad het

voorstel van B. en W. aan.

Gratificatie doodgraver.
Op het salaris van den doodgraver wordt een

toelage van ƒ 150 verleend voor bijzondere dien»
sten buiten gewone werktijd.
De Minister heeft daartegen bezwaar. Wel wil

hij waardering van buitengewone diensten zoals
in dit geval waarderen door b.v. een gratificatie

van ƒ 150 te verlenen. Dat stellen B. en W. dan
ook nu voor.
De heer Vader bepleit plaatsing in een andere

loonklasse in overleg met G.O.
De heer Bolwidt wil liever geen gratificatie

maar wel salarisverhoging. Hij meent, dat deze
kwestie meer ontstaan is, doordat de doodgraver
zich verongelijkt acht door de plaatsing op de
ranglijst.

'Ook Wethouder Slegers meent, dat 't meer om
de titel dan om de gratificatie gaat.

De heer Van Rijnberk wil eventuele herziening
bij een volgende begroting.
Met algemene stemmen wordt het voorstel van

B. en W. aangenomen.
Volkshuisvesting.
De gelden voor de volkswoningbouw waarvoor

de Gemeente garant is, vragen voor hun hypo»
theken nog een te hoge rente.

B. en W. willen, nu de Gemeente gemakkelijk
aan geld kan komen, zelf hypotheken geven. Deze
hypotheken worden verstrekt tegen 33

/4 °/o voor
20 jaar. De jaarlijkse aflossing zou dan hoger
moeten zijn. Volgens rechtskundig advies van Mr.
Simons is royement 'daarbij niet nodig, maar kan
volstaan worden met een acte van subrogatie.

'Een aanbod is ingekomen van N.V. Mulié & Co
te 's Gravenhage tot ƒ 100-000.

Voor hypotheek is nodig ƒ 82.751. B. en W.
stellen voor de resterende ƒ 17.429 te gebruiken
voor de Zeeweg, waarvoor op 10 Mei 1937 een
crediet van ƒ 20.000 is verleend.
Wordt met algemene stemmen aangenomen.

Verhuur grond-
Met algemene stemmen wordt goedgekeurd de

verhuur van 'n terrein a. d. Herestraat gedurende
5 dagen in het seizoen aan den heer H. v. Leeu»
wen te Zui'd Schalkwijk. Op het terrein zal een
draaimolen worden geplaatst. De pacht bedraagt

ƒ 15 per dag, vooruit te betalen.
Boekengeld.
Nu de vergoeding voor leerboeken van het

Ulo»onderwijs van ƒ 3.— igebracht is op ƒ 4.25

hebben B. en W. berekend, hoe deze vermeerde»
ring de ouders ten goede kan komen. De vermin»
dering zal ongeveer 25°/o kunnen bedragen.
Het voorstel van B. en W. wordt met algemene

stemmen aangenomen.

Begroting.
De elfde suppl. begroting 1937 wordt met alge»

mene stemmen aangenomen.

Fraudeverzekering.
De Raad had in een vorige vergadering beslo»

ten, toe te treden als lid van de FraudesOnder»
lingc van Gemeenten. Voorgesteld wordt geen

ƒ 40.000 maar f 30.000 als maximum te nemen. De
Fin. Comm. gaat met deze plannen accoord.
De heer Joustra vindt, dat waar men in de

Raad altijd het particulier initiatief zo roemt, 'hier

bij de onderlinge dat juist miskend wordt. Hij

wijst op de royale winsten bij water en gas en op
het verlies van het Zuiderbad als particulier»

bedrijf.

Do heer .Mofenaar stelt meer vertrouwen in de
leiding van een groot bankbedrijf dan in die van
de „onderlinge". Hij meent, dat bij particulier»

bedrijf ook wel lage premies mogelijk zijn. Er
komt hier wat anders om de hoek kijken en gaar»

ne zou hij in besloten vergadering daarover wat
meer zeggen.
Daartoe wordt besloten.

Bezoldiging.
Met algemene stemmen wordt volgens voorstel

van B. en W. besloten de vergoeding voor de ge»

leidster van de schoolkinderen voor B.L.O. te

Haarlem te bepalen op ƒ 10 per week.

Colportage.
De heren Elffers, Bolwidt en Van Rijnberk had»

den een voorstel ingediend om te komen tot col»

portagc»beperking.
De heer Van Rijnberk, die meende, dat B. en

W. te veel beperkten, had met den heer Suerink
een nader voorstel ingediend.
De Voorzitter wees er op, dat dit nieuwe voor»

stel pas was ingediend, zodat daarover geen ge»

gevens verstrekt konden worden.
De heer Elffers meent, dat aan de wijze waar»

op thans gecolporteerd wordt, een einde moet
komen. Wat zich heeft voorgedaan, moet zich

niet kunnen herhalen. Of daar juist een verbod
'voor nodig is, dat is maar niet zo te beantwoor»

SPORT.
ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C.Z.)

Wij vestigen uw aandacht nogmaals op de te
houden juniorenkampioenschappen der afdeling
Noord»Holland, tevens nationale zwemwedstrij»
den op uitnodiging, op Zaterdag 2 Juli des mid»
dags te 3 uur in het Noorderbad te Zandvoort,
georganiseerd door de Zwemclub „Zandvoort".
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar ons vo»
rig nummer.
De prijzen bestaan uit medail'es, bekers en

kunstvoorwerpen.

KENNEMER GOLF CLUB.
Zondag werd op de 'banen van de Kennemer

Golf en Country Club de wedstrijd om het
kampioenschap der Club gespeeld, 36 holes mcdal
play, zonder handicap. Winnaar werd M. Wetse»
laar, Ie ronde 76, 2e ronde 80. totaal 156. Als
tweede eindigde Ir. T. F. Hubrechts, Ie ronde 83,
tweede ronde 78, totaal 161.

den. Hij meent, dat de Politie Verordening reeds
een bepaling geeft, die beperking mogelijk maakt,
hoewel zich dat voornamelijk richt op schandaal»
colportage of te scherpe politieke propaganda-
Maar niet alleen wat die Zaterdagavond gebeurd
is geeft aanleiding, ook het aanstoot geven door

,

aanranding van de goede zeden. Duidelijk zegt
deze spreker, dat hij 'het niet heeft over nationaal»
socialisten, maar over nationaal»socialisme.
Het n.s. vindt hij in strijd met de meest ele»

mentaire beginselen van het Christendom. Zo»
genaamde colporteurs geven uiting aan anti=scmi»
tisme. De rassenthcorie uit andere landen wordt
overgenomen en tracht men hier te importeren.
In ons dorp kunnen gelukkig nog mensen wonen,
die over de gehele wereld vervolgd worden. De
Raad moet zich zelf respecteren en 't is haar een
heilige plicht tegen dergelijke excessen op te tre»
den. Colportage»beperking zal excessen wel niet
uitsluiten, maar toch gelooft hij, dat het voorstel
van B. en W. goede waarborgen biedt. Hij brengt
B. en W. voor het voorstel dank en biedt ter
ondersteuning van het ingediende verzoek een
lijst met handtekeningen aan.
De 'heer Molenaar is om principiële reden tegen

hel voorstel van B. en W. In 't vrije Nederland
is hij voor vrije wilsuiting. Hij zag gaarne, dat
alle grote politieke partijen Zandvoort in het sei»

zoen met rust lieten. Maar dit geforceerde besluit
acht hij in strijd met de democratie. Eventueel
kunnen, burgemeester en commissaris voldoende'
maatregelen nemen. Zijn teleurstelling uit hij ook
daarover dat het wettig gezag de burgerij te veel
gaat reglementeren. Hij wijst op vroegere acties.

Met geweld moet men die acties niet keren. Met
den heer Elffers vindt hij het treurig, dat het Ne»
derlandse asylrecht dreigt aangetast te worden.

'De heer Van Rijnberk heeft dezelfde bezwaren
als de heer Elffers. Hij ziet echter oog nog de eco»
nomische kant van de actie. Wordt onze bad»
plaats minder bezocht, dan zal de schade zeer
groot worden. Toch vindt hij, dat het voorstel
van B. en W. te ver gaat b.v. met het oog op ver»
spreiden. Verspreiding heeft nooit aanleiding tot
moeilijkheden gegeven. Hij raadt aan het artikel
uit de Pol. Verordening voor Ncd. Gemeenten,
dat spreekt van een inhoud geheel of gedeeltelijk
bekend maken, b.v. door voor de borst te houden.
Hij vraagt, of het een tijdelijk karakter draagt.
De Voorzitter antwoordt van neen. Op een an»

dere vergadering kunnen eventueel bezwaren be»
handeld worden.
De heer Elffers is teleurgesteld door den heer

Molenaar. Dat is 'geen spreken voor vrijheid. De
vrijheid wordt toch ook door zedelijke eisen be»
paald. Die eisen worden door genoemde beweging
met voeten getreden. Het moet uit zijn in ons
land met 'dat, waar men nu mee bezig is. In iedere
raad moet een gewetenskreet opgaan en ieder
moet alles doen, om te voorkomen, wat deze pro»
paganda beoogt. Alles verandert, dat is waar.
Maar het is de grote vraag, of die verandering
ook zedelijk aanvaardbaar is. Waar art. 54 schijn»

'baar niet voldoende is, hoopt hij op afdoende
maatregelen. Men moet stelling nemen tegen deze
dingen, zoals ze gebeuren.
Wethouder Van der Moolen geeft de verzekc»

ring, dat getracht zal worden ook deze kwestie
in goede hanen te leiden. Hij heeft eerst zelf de
beperking bestreden, maar gezien de wijze waarop
men propaganda voerde en ook om de eventuele
economische gevolgen, is zijn mening veranderd.
V.V.V. doet alle moeite om bezoekers naar Zand»
voort te trekken en nu geschiedt dit onbehoorlijk
optreden, beperking daarvan is plicht.

Dat meerdere groepen propaganderen is het lo»

gisch gevolg, maar voor de bezoekers wordt Zand»
voort zo ongenietbaar. Onmogelijk maken is niet
de bedoeling, maar wel het voorkomen van rel»

letjes.

De heer Suerink beweert, dat de heer Molenaar
van alle walletjes eet.

De Voorzitter klopt af en doet dit nog een paar
maal tijdens het spreken van den heer Suerink.
De heer Suerink beweert, dat de S.D.A.P. steeds

op waardige wijze haar propaganda gevoerd heeft.

Nooit is een jonge moeder door de beul ver»

moord om politieke redenen, zoals nu elders wel
gebeurt.
(De tribune krijgt van den Voorzitter de laat»

sto waarschuwing).
Hoewel de heer Suerink bezwaren heeft, zal hij

het voorstel van B. en W. steunen, omdat hij er»

ger wanordelijkheden voorkomen wil.

Wethouder Slegers wijst niet alleen op het er»

geren van de Joodse bevolking, maar ook op de
ergernis der Katholieken. Andere lan'den geven
duidelijk het voorbeeld, wat ons te wachten staat

en hoe men daar staat tegenover het Christen»
dom.. Wordt 'het voorstel van B. en W. aangeno»
men, dan voorkomt men zeker excessen en kan
men later zien. Hij vertrouwt op de leiding van
den Voorzitter, zoals deze in B. en W. reeds had
gesproken.
De heer Molenaar meent bezwaren te moeten

uiten over de wijze, waarop de handtekeningen
op de lijst verkregen zijn. Ook heeft hij geen bui»
tenlandse maatregelen verdedigd, alleen wat voor
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Zandvoort gold. Hij is overtuigd, dat het' in Ne*
derland nooit zo'n vaart zal lopen.
De heer Elffers protesteert tegen de woorden

van den heer Molenaar over de handtekeningen
op de lijst en verbaast zich over de naïveteit' van
óen heer Molenaar.
De politieke partijen laten 'den heer Groen als

raadslid koud, maar in de gemeente moet rust
zijn. Hij meende, dat de Pol. Verordening vol=
'doende was. Maar de opgejaagde colportage heeft
hem anders leren zien. Eerst stond hij aan de
zijde van den heer Molenaar, nu is hij voor 't

voorstel van B. en W.
'Het voorstel van B. en W_ wordt daarna met de

stem van den heer Molenaar tegen aangenomen.
Zwemclub.
Voor de wedstrijden van de Zwemclub „Zand=

voort" wordt met algemene stemmen een bedrag
van ƒ 15 voor prijs 'beschikbaar gesteld.
Instructie.

De fraudeverzekering zou tot een 'bedrag van
ƒ 30.000 gesloten worden. In de seizoentijd heeft
de gemeenteontvanger vaak een hoger bedrag
in kas. Daarom stellen B. en W. de Raa'd voor
in de instructie voor den gemeentesontvanger op
te nemen, dat' de gelden boven een 'bedrag van
ƒ 10.000 gestort zullen worden op de rekening
van de N.V. Bank van Nederlandse Gemeenten
door middel van de post»cheques en igirodienst.

Aldus wordt met algemene stemmen besloten.
Daarna sluit de Voorzitter de openbare zitting

en -wordt de vergadering in besloten zitting voort»
gezet.

Arb. Ver, voor Lijkverbranding:
Secr. afd. Zandvoort t

Dr. Metzgerstraat 75a

Aangifte Leerlingen
Burgemeester en Wethouders v. Zandvoort bren»
gen ter algemeene kennis ,dat op Maandag 4 en
Dinsdag 5 Juli a.s. nogmaals gelegenheid zal bes
staan voor het aangeven van kinderen, die met
ingang van den cursus 1938«1939 één der scholen
voor gewoon lager onderwijs B, C. en D- zullen
gaan bezoeken.

De aangifte moet geschieden tusschen 10 en 1

uur ter gemeente=secrctarie (boven).

Trouwboekje mede te brengen.

De kinderen moeten vóór 1 Octo'ber 1938 den
leeftijd van zes jaren bereiken of 'bereikt hebben.
De aangifte van leerlingen, die met ingang van

den cursus 1938«1939 de school voor uitgebreid
lager onderwijs A zullen gaan bezoeken, dient
te geschieden bij het Hoofd der School (in de
school aan den Hoogeweg Hoofdingang) eiken
dag na 4.15 uur.

Ook hier trouwboekje mede te brengen.

Zandvoort, 28 Juni 1938.

Burgemeester en Wethouders voorn.,

-j . De Burgemeester, VAN ALPHEN.
.-' • De Secretaris, F. JELL'EMA.

=
CABARET mUUtKN DANCING

Stationsplein Zandv. Dir. v. Rassel, Utrecht

ZATERDAG 2 JULI

Openings Soiree

Groot Nachtfeest
Schitterend IIoll. Attractie Programma.

Prima Show
UdflS UlKBSI s personen.

T iim in e r s & Angela
Holl. humor a.d. vleugel

MARGA GRAFF, Wiener Operette Diva

Johnnie Prins, Neerlands Jongste 'Humorist

Vrij tllUBB verhogingen
Populaire

prijzen

Zondags Matinee met volledig programma.

GROTE AFSLAG
ANDIJKER MUIZEN, 10 kg 90 et'

KLEINE ANDIJKER MUIZEN, 10 kg. . . 75 et

Wij hebben een kleine voorraad Kleine Aardapp.
10 kg. 65 et

OPPERDOEZER M1UIZEN, 10 kg. .. ƒ 1.10
IDEM' IDEM, 10 kg 1.50

RONDE OPPER'DOËZER, 10 kg „ 1.45
PRIMA BLAUWE EIGENH. 10 kg. . . ƒ 1.50
BLANKE EIGENHEIMERS, 10 kg 1.50
MALTA'S, per kg „ 0.18

Dus allen naar het goedkoopste adres:

De Zandvoortse Aardappelhandel
JA C O B KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

„De Waag"
GROOTSTE SORTERING 'IN:

BAD- en STRANDKLEDING

WEG MET HET BROODMES
waarom nog
snijden.

HEERLIJK

Gesneden Brood
WILLEM VAN
GASTHUISPLEIN 1

DER WERFF
TELEFOON 2129

uit de Luxe
B a k k e r ij

Dames! U wenst
een vakkundige en coulante bediening, breng dan

J eens een bezoek aan onze kapsalon.

5 WASSEN, WATERGOLF ƒ 0.80
WASSEN, ONDULEREN ƒ 0.75
DAMES KNIPPEN ƒ 0.40 _

B Permanent f 2.25 S
m

Schoonheidsmassage, Haarverven, Blonderen
Jj

2 Manicure 5

JDameskapsalon R. VAN DAME
S ORANJESTRAAT 3 E

Het beste
Het modernste
Het voordeligst
voor Uw

BAD- EN STRANDKLEDING
voor Dames> 'Heren en Kinderen slaagt U
zeker in het

Koopjeshuis
Kerkstraat 32-34
Ziet de Etalage's ; s Ziet de Etalage's

^iini

I

BADGASTEN
U hebt zich te Zand'
voort gevestigd, zie

hier dan Uw juiste

adres

SLIJTERIJ BRINK
WIJNHANDEL

Grote Krocht 28 - Telef. 2654
Sedert 1924

Eet meer Groenten
Eet meer Fruit

haal het bij ons en U is goedkoper uit.

3 p. blik Sperciebonen voor 24 et

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentralë

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

STEEDS DE NIEUWSTE SNUFJES!

Een geweldige keuze in:

DAMESJAPONNEN,
KINDERJURKJES,

SKISOKJES,
PULLOVBRS,
SCHORTEN,
BABYKLEDING,
BEDRIJFSKLEDING,
TAFELLINNEN,

KLEEDJES, VITRAGES, LAKENS en SLOPEN,
BADDOEKEN, KOUSEN, SOKKEN, OVER*

• HEMDEN, DASSEN, enz. enz.

„Eendracht"»zegels worden door otm aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Maniifacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a

Grootst gesorteerd • TELEFOON No. 2087

Voordeligste prijzen

Gewaarborgde kwa&teit

Eens klant blijft klant

Dat is nog eens goedkoop II

3 pond
10 Cent

TUINBONEN
SPINAZIE ...

POSTELEIN ..

ANDIJVIE ...

!
ALLEEN BIJ:

'Nw. Aardappelen, grote muizen p.K-gl'. 10 et

Drielïngen, per kilo 8 et

Sla, 3 'krop . . 10 et

Aardbeien, per pond 15 et

Meikersen, per pond 30' et

P.J.J.v.d, Berg Haltestraat 20 Tel. 2707

t

l
m
t

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN
Bloemkool, 3 stuks . . 25 et

Tomaten, 1 kilo 20 et

Spinazie, per pond.
Snijbonen, per pond.

<3 et

18 et
Sperciebonen, per pond 20 et
Dopertjes, 3 pond 25 et

BI. Capucijnders, p.p. .

.

10 et
Nieuwe Aardappelen.. 10 et

Kleintjes, per kilo 7 et

Tuinbonen, per pond .

.

4! et

Sinaasappelen, 10 stuks * 30 et
Citroenen, per stuk .

.

41 et
Andijvie, 5 pond . . .

.

25" ot

Grote komkommer .

.

6' ot-

Zachte Peulen, p.p. .

.

16 et
Gr. bossen Wortelen .

.

15" of
Sla, 3 krop 10'cr
Postelein 6- et

Gratis horen en thuisbezorgen.
Schoonmaken van groenten en aardappeleni

Willem Orayerstraat bij de Dr. Gerkestraat

Geslaagd!
Geeft Uw zoon of dochter een juweeltje

van een

SPORTFIETS
geheel verchroomd E j/»3vl
•betaling desgewenst' ƒ 1 per week, zon»

der vooruitbetaling.

Autopeds f 5.90, f 7.50, f 8.50

Rijwielhandel Jan Pool
Haltestraat 58 Telefoon 2613

Reeds 18 jaar Uw
Leverancier voor

ZUURWAREN
LANGE INGELEGDE KOMKOMMERS 11 et

GROTE PEKELAUGURKEN 2 et

OLIJVEN, 10 stuks a 10 et'

Zoef Zuur

M- BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 2831

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP t

2-5-6-0
Voor binnens en buitenland.

G. R. Bisenherger - Emmaweg 1

i

Doet Uw voordeel!
Grote Afslag nieuwe Aardappelen

m

NOG IN VOORRAAD DE LAATSTE FRIESE
REDSTAR.

D« echte SPRINGMALTA
MUIZEN KR5EL 5ct p. k.g.

EXTRA RECLAME:
GROVE DRIBLINGEN, 10 kilo 70 et, afgehaald
winkel.

Gratis schrabben - Hotels, Pensions extra korting
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging v.a. 5 kg

Wegens Politie Verordening Zondags gesloten.

Van De
speciaalzaken in

rsens
Aardappelen
ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274

Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15879

iii®siis[iii]®[*[*]®][e[i][^ffisi]®®[«]®®®®®i]S0aa®ffla®

Robinson-sandalen
verkrijgbaar bij:

Schoenhandel C. de Vries
55 Haltestraat 55

Thans telefonisch aangesloteni

onder no* 2851

BLOEMENBEURS - Haltestraat 42
Levert u het goedkoopst alle- voorkomende

Moderne Bloemwerken
Rozen, v.a. 10 a 25 et; Amerik. Anjers 10 a 50 et

Moderne Bloemstukjes vanaf 25 et.

Latyrus
, p. 'bos 10 et; en andere soorten bloemen

OAT HAD U NIET CEDACHT
dat uw achoentjaa «66
lijn, «I» nlouw Kondan
worden gareparanrd. Dat
la hat werk. dat aan war-
Kelijka „achoenmakar
maakt.

SCHOEISMAKERU

DAME GEVRAAGD
om aan Dame enkele uren

Franse
Conversatie-les

te geven.

Br. 'bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 105.

Voor DIRECT GEVR.:
NETTE JONGEN
niet ouder dan 18 jaar.

v. Deursens Aardappel»
handel, Kerkplein 8b

TE KOOP:
1 prima Damesrijw. ƒ 11'

1 prima Herenrijw. ƒ 10
STATIONSPLEIN 29. *

GEVRAAGD
- KAMERS
met KEUKEN vanaf 15
Aug. tot ong. 3 Sept.
voor 6 pers. (4 kind.)
Br. met prijsopgave aan
bur. Zandvoortse Crt,
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 106.



Verloofd:
MARIE KOPER

en

ALBERT VISSER
Zandvoort, 30 Juni 1938
Koningstraat 54

Rotterdam,
Voorsc'hotenlaan 6a.

Enige kennisgeving.

Verloofd:
MIEN WOLBERINK

en

GERARD LOORBACH
Zand.v: Brcderodestr.63

JHaarl.: Caninefat'enstr.11

Geen ontvangdag.

Ondertrouwd:
EREEK. HALDERMAN

en

JOH. F.^ZIECK
Zandvoort, 1 Juli '38

v. Ostadestraat 12
v. Lennepstraat 17

ZANDVOORT

Pakveldstraat 16

Openbare Verkoping
(art. 1223 B.W.) t.o. van
Notaris H. M. van Weel
te Bloemendaal, op

Woensdag 6 Juli 1938

nam. 2 uur, in Ons Huis
a.h. 'Dorpsplein te Zand*
voort, van:

het huis en erf a.d.

Pakveldstr 16 te Zandt
voort, fcad. Gemeente
Zandv. Sectie C nrs.

1651 en 3947, totaal

groot 116 ca;
onverhuurd.Grondl-/5-26
Straatbel. ƒ 2

Aanv., na betaling: uiter»

lijk 17 Aug. 1938. Lasten
vanaf 1 Januari 1938,ook
event. achterst. lasten.

Bez. Dinsdags en Don*
derdags van 2—4 u. nam.

Inl. verstr. gen. Notaris
Van Weel, kant. Over*
veen, Bloemend.weg 198.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan
allen die hun belang»
stelling betoonden bij

ziekte en overlijden en
in bijzonder Dr. Tiche*
laar voor zijn goede zor*

gen besteed aan
Mevr. de wed.
J. W. RompeUv.d. Engh.

Uit aller naam,
C. J. Bakker.

Zandvoort, Juli 1938.

Grote Krocht 25.

GEVR.: een eenvoudig

Gemeub. Huisje
voor gezin met 2 kindes

ren van 23 Juli—30 Aug.
jf alleen in Aug. Br. m.
prijsopg. no. 676 Boekh.
Jan Haverman, Ferd. Bol*

straat 65, Amsterdam.

GEVR. door Heer

NET KOSTHUIS
vanaf 6 Juli.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 104.

GEVRAAGD:
Net tweede Meisje
Leeftijd ong. 15 jaar, van
8.30 tot 4 uur.

Adres te vernemen aan
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

R.K. beseb. Meisje, .al*

leenst, v.g.g.v., zoekt
plaats -in een godsdien*
stig gezin, ter assistentie

van de vrouw des huizes,

om samen alle voorko*
mende 'bezigheden te ver*

richten. G. b:h. boven
hoog loon.

•Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 101.

GEVRAAGD: zo spoe*
dig mogelijk van 9—5 u.

NET MEISJE
«elfstandig en prima kun*
oende werken. Aanmel*
den Zandv.Iaan 269.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

van half negen tot 5 uur
v.g.g.v. meerdere hulp
aanwezig. Aanmelden
mevr. Schaaper, Schulp»
weg 5, Aerdenhout.

Gestoffeerd te huur gevr
voor Aug. en Sept.

ZITKAMER
en vier slaapk. (cabinet)
en keuken, omg. strand.

Br.: Feithlaan 9, Drie»
b.uis*Velsen.

GEVRAAGD:
KAMERS

met' gebruik van keuken,
te Zandvoort van 8—24
'Aug. Br. m. prijsopg. en
inl. aan F. J. Moes, St.

Peterlaan 38, Arnhem.

Prima Secretaresse
in bez. v. schrijfmachine,
zoekt administratief, type
of corrigeerwerk aan huis
of elders. In bez. van di*

ploma H.H.S. 5 jar., type
en stenografie*dipl., mod.
•talen, Mercurius Frans
en Engels. Br. ond. no.
103 bur. v.d. bl. Tel. 2379

GEVRAAGD

:

Net Meisje p.g.
. v. dag of dag en nacht.

J. J. Spiers, .Haltestr. 30

GEVRAAGD:
Meisjes en Jongens
Foto Centrale Hollandia
Gr. Krocht 30 Zandv.

Openbare Verkoping

Op Woensdag 6 Juli '38

des middags te 2 uur in
„Ons 'Huis" a.h. Dorps»
plein te Zandvoort t.o.v.

Notarissen T.Bruyn Pz.

te 'Haarlem en J.C.J. van
Brummèlen te Amster*
dam, van:

Het erfpachtsrecht van
de grond tot 31 Oct.
1997 met de daarop ges

bouwde villa, genaamd
„Groot Kijkduin" en
pi. gen. 70, gelegen ie

Zandvoort a. d. KosU
verlorenstraat, gr. 8.30

Are.

De villa, welke van vele
ruime vertrekken is voor»
zien en vroeger in ge»
bruik is geweest als kin»

derpension, kan na bèta»
ling ontruimd worden
aanvaard.

Bezichtiging Dinsdags en
Donderdags 2—4 uur.

Nadere inlichtingen ten
kantore van genoemde
Notarissen, Wilhelmina»
straat 28, te Haarlem en
Reguliersgracht 30 te
Amsterdam.

t

Theater „Monopo Ie3"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 1 t.m. Donderdag 7 Juli — iedere
avond 8.15 uur — 7 Dagen. 'EEN voorstelling per
avond!

|:^«tÏÏS*«

TE KOOP AANGEB.:
Huiskamer'

Ameublement
Spotkoopje! Adres te

bevr. bur. v.d. 'blad.

TE HUUR van 15 Juli

tot 1 Aug.

Gem. Bovenhuis
bevatt. zitkamer, 1 slaap»

kamer en keuken.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 102.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

boven de 15 jaar. J. W.
Dietrich, Dr. Metzger»
straat 47.

Echtpaar zoekt te Zand»
voort' voor periodiek ge*
bruik (hoofdz. weekends)
rustige moderne

SLAAPKAMER
eventueel m. ontbijt.Uit*
voerige inl. ond. lett. D.
F.K. Nijgh & van Ditmar
Adv. Bur., Amst'erd.sC.

GEVR.: Prijsopgave van

Zit-slaapkamer
of Zit* en Slaapkamer m.
keuken van 9—16 Juli, v.

gez. van 3 pers. (m., vr.

en k.). Br. J. T. 'Post,

Werkhoven bij Meppel.

TE KOOP: zo goed als

nieuwe

STRANDWAGEN
groot model. Te bevr.
Sigarcnm. Gr. Krocht 29

TE HUUR

:

RUIM HUIS
aan de Haarlemmerstraat
tegenover halte Kost'ver»
loren, bev. 6 kamers, ser»

re, keuken, kelder, voor»
en achtertuin. Huurprijs
ƒ 33— per maand. Te'
bevr. Makelaar' D. JOU*
KES, Koninginneweg 31,
Tel. 2082. *

AANGEB. D. Rijwiel:

Simplex f 8.—
'

no. 65 rood 'Hooge%veg.

GEVRAAGD:
Flink Meisje

tot 15 Aug. van 9—2 u.,

Buitenverblijf 30.

GEVRAAGD:
Flink Werkmeisje

intern; extern slapen,
loon ƒ 10.— per week.
Aanm. fa. Rinkel, Gr.

Krocht 4.

CORRESPONDENTIE.
Wegens plaatsgebrek moesten enige artikelen en
berichten blijven overstaan.

WONINGBUREAU
„KEN NEMER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR. IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur*innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

^OoÖPEDATin
ALLERbELANG

5ROOT& KROCHT 15
|

TELEF. 2410

ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN:
Bij aankoop van 2 Haka-repen a 5 et 1 REEP GRATIS

gefabriceerd uit de beste cacaosoorten, volgens
een nieuwe, verbeterde bereidingswijze.

Nu 2 flessen Bessensap voor slechts 25 et

Vandaag voor 't' laatst:

2 grote blikken prima Sardines 25 et

DAT IS GOEDKOOP!!!

1

vAciuidetit

COLBERT
VJarif

C00PER
IN' ÏENsDW/ERENDE/OER-GEESTICÉ COMÊOIFVANm& LUBITSCH

i

;A rARAMOUNT, r(CTUXE

Een heerlijk amusante comedie waarbij U zich

kostelijk zult amuseren. Zó geestig, dat de toe*

_ _ schouwer nauwelijks gelegenheid krijgt even van
""

' een lachbui uit te rusten.

VERDER EEN SUBLIEM BIJ*PROGRAMMA!!!
Toegang boven de 18 jaar.

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, Stalles'Bab
con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

Plaatsbespreken iedere dag van 12—1 uur aan
de cassa van het theater

MAAK HET ZELF!
(Vlaak het zelf met de
SPARKLET SYPHON

!

Uw spuitwater, mineraalwater (Vichy, Carlsbad,
Seltzers, Lithia of Potashoudcnd water), soda
water (voor whisky soda), mousserende wijn,
melkchampagne, (mousserende melk — heerlijk
voor kinderen, sportslui enz.), consumpticsijs (met
behulp van elcctrische koelkast).

Bij Ide picnic tijdens zeil», roei», kano*, autotocht,
enz. waar U zich ook bevindt, in een oogwenk
uw verfrissende mousserende drank gereed.

Door toevoeging van limonade siroop of vruch*
tensap in het drinkglas verkrijgt U limonade ga»
zeuse.

Daar de bereiding van de mousserende drank
door U zelf geschiedt, heeft U de zekerheid dat
'de behandeling volkomen hygiënisch is.

'De gebruiksaanwijzing die zich bij iedere Sparklet
Syphon bevindt, geeft U cen volledig handleiding.

Het instituut tot voorlichting bij Huishoudelijke
Arbeid van de Ned. Ver. van Huisvrouwen heeft
practische en technische proeven met de Sparklet
Syphon genomen en daaraan het „Certificaat van
Goedkeuring" verleend.

Sparklet Syphon „D" verchroomd f 6.90

Capsules per doos van 12 stuks f 1.35
(plus Statiegeld ƒ 0.50 per doos)

Soda, Vichy, Carlsbad, Seltzer, Lithia en
Potaschtabletten per flacon f 0.85

Kort's IJzerhandel
HALTESTRAAT 11 TELEFOON 2735

Reclame Prijzen

ATTENTIE I Onze geluidsinstallatie is een
evenement in de cinematografie! Vraagt het
Uw kennissen en vrienden welke reeds ons

theater bezochten.

Zaterdag, Zondag, en Woensdag 2.30 uur

DRIE FAMILIE-MATINEE's "*&
Optreden van

Stan Laurel en Oliver Hardy
Amerika's incest gevierde komieken in hun dolle

filmklucht:

Een hele stad op stelten
oerkomisch vol humor en actie.

Verder een SCHITTEREND BIJ*PROGRAMM'A
Entree: 20—30—40 cent, bel. inbegrepen.

f

SERVETTEN, 100 stuks 19 et

3 ROL CLOSETPAPIER 10 et'

10 METER KASTPAPIER 10 et

ALL. FLUITKETELS 45 et

KEUKEN SPIEGELS 29 et

GROTE DOOS WAS 20 et

3 PROV. BUSSEN 64 et

FLINKE BROODTROMMEL 98 et

SLAAPKAMERMATJE 59 et

FLINKE KEUKENMATTEN .... 98 et

GROTE DUBBELE MATTEN .... 298 et

COOOSMATJES 39 et

STERKE VOORDEURMATTEN 88 et

GESCHOREN MATTEN 108 et

W.C. MATJES 39 et

TWISTED MATTING, per meter.. 59 et

I

ASFALTPAPIER, per rol f 1.95

per meter 15 cent

I

ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

Bij Zee en Duinen
behoort ook eerste kwaliteit

Groenten en Fruit
dan kan U spreken van een vacantie die

U goed doet.

Een goedkoop adres met
de grootste sortering

is de zaak van Zandvoort:

Jb. ter WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon. 2889

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag

" Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.
n.m. 2

—

4 uur.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur 'of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens 'belasten wij ons met het h u u r*i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

Geen fooien!

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

i

Mevrouw

!

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568 |

WASGOED tegen concurrerende prijs,

ook voor Haarlem, Amsterdam en Om»
streken. — Vraagt prijscourant.

WASSERIJ
J. VISSER!
v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

IETS NIEUWS
Divanbedden met ingebouwde
matras, zeer practisch.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant'.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

IE. KONING \

Swaluestraat 10

Pakveldstr. 23

S H u is- Letter- §schilderen "

5 G lazenmaker i

5 Handel in Glas- §
Jj

en Verfwaren gW Scherp concurrerende prijzen 2

£ Behangseipapieren Witkalk s—MMMHBHMM BHBBBMB
ZOMERGASTEN 1

Fijne Vleeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit
KWALITEIT!! —

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et
Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees
Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst keveT
rr T Jtsaeon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891



Wij zijn en blijven
het goedkoopste Foto~

adres voor Zandvoort

91JUPBTER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838 Gratis ontwikkelen van alle Roifilms - Afdrukken 6/o 5 cent

h l
-\

ï 4

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheel

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazai*
GROTE KROCHT.

SCHUILENBURG
verkoopt geen Jan van der Heyd'cn maar wel

Goedkope R ij wielen
waarop U heerlijk kan rijden.

Ook Electra, Onderdelen, enz. heeft U nooit
goedkoper gekocht.

Dus alle naar 5—7 Grote Krocht.

De Goedkope Amsterdammer
Telefoon 2974

Men loopt op Veren op
Swift Schoenen . £ 3*95
HEREN MOLLIERES, zwart en bruin., ƒ 1.99

Koopt onze bekende Rubber Sandalen!!! —
BRONKHORST, Haltestr. . 21 op 't hoekje

9999——»•—999««•»•>•»>»•»•••

Steensma's Vleeshouwer!

verkoopt één kwaliteit

de beste
PEKELVLEES, per ons 16 et

SCHOUDERHAM, per ons . . . . 16 et

ACHTERHAM, per ons 22 et

Alleen Zaterdag bij aankoop van minstens

50 cent een half pond gekookte -worst of

een half pond Boterhamworst voor 15 cent.

Schoolstraat 3 Tel- 2703
~- • bij de Haltestraat —

«•^^^^•••••••^••••••••••••••ft

De enige Joodse Slagerij
te Zandvoort, waar uitsluitend

1e kwaliteit Rund-,
Kalfs- en Lamsvlees
en Fijne Vleeswaren

te verkrijgen zijn is het van ouds bekende
adres:

Fa. Wed, L, Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes

OPENING CABARET „MODERN"
Zandvoort wint de laatste tijd wel aan bedrij»

vigheid. Zo opent heden het Familie»Cabaret „Mo»
dern" onder leiding van heer Van Rassel uit

Utrecht, geen onbekende in het cabareMeven,
daar hij o.a. in de hoofdstad van de provincie

Utrecht exploiteert het cabaret „Modern", dat bij

vreemdelingen en inwoners een goede naam heeft.

Het uitgebreide programma vermeldt o.m. het

optreden van Marta Groff, Wiener Operette»diva
en conferencier, het duo Tummers»Angela, Holl.

humoristen; Fraulein Anita, fantasie»dansen en
Johnnie Prins, 'Hollands jongste humorist.
De muziek zal worden verzorgd door Greta

van der Werff en haar Volendammers, zodat aan
de stemming niets zal ontbreken.
We wensen den heer Van Rassel geluk met des-

ze onderneming en hopen, dat „Modern" in

Zandvoort snel zal zijn ingeburgerd.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 24 tot en met 30 Juni 1938.

Geboren: Hannie Carla, dochter van H. Ch.
Gomperts en M. 'Hartogh, Teunisbloemlaan 10;

Paulina Maria, dochter van P. Geusebroek en A.
M. Buis, Hogewcg 63zw.
Ondertrouwd: H. T. M. v.d. Kallen en P. M. H.

J. Brom, Boul. de Favauge 23.

Overleden: A. C. Kuppers, echtgenote van A.
J. P. Dinncwet, oud 60 jaren; J. W. van den Engh,
wed. van P. Rompel, oud 86 jaren.

J. J. Sterk, van A'dam, Dr. Gerkestr. 18.

O. F. Winklcr, v. R'dam, Pakveldstr. 3%
A. Dogterom, v. A'dam, Rozennobelstr. 5.

B. v. Aken, v. Haarlem, Stationsplein 5.

Goed en Goedkoop
zijn wij met onze

Bloemen en Planten
Daarom naar het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060»«""

8

GOEDKOOP EN TOCH EERSTE KWALITEIT!!
Daar wij een grote omzet hebben en voor twee zaken
inkopen, kunnen wij zo scherp concurreren. 6 Maal
per week Verse Groenten en Fruit. Dagelijks verse
Aardbeien zo van het land. Hotel en Pensionhouders
genieten sterke reductie. Speciaal in alle merken Bus-
groenten desgewenst ONDER RABBINAAL
TOEZICHT. Horen en bezorgen zonder prijs-
verhoging. Bestellingen worden met de meeate spoed
bezorgd. Aardappelen en Worteltjes worden gratis
geschrapt.

Jonge Tuinbonen, 6 pond 25 et
Zachte Snijbonen, per pond . . . . 20 et
Mooie Sperciebonen, per pond 22 et
Suiker Doperwten, per pond . . . . 8 et
Bruine Capucijnders, per pond . . 8 et
Dubbele Bessen, per pond . . . . 30 et
3 Grote Pekel Augurken, 3 voor . . 10 et
Amerikaanse Wijnappelen, per pond 20 et
Montagne Perziken, per stuk vanaf 6 et
Speciaal in alle soorten ZUURWAREN,
zoals Nieuwe Komkommers, Olijven! Zoete
Uitjes, Pekel» en Azijn Augurken.
6 Zoetzure Augurken 10 et

Grote Afslag van Nieuwe Aardappelen, Andijker Muisjes
vanaf 7 cent per K.G.

Voorts verkrijgbaar verse Sperciebonen, pucijnders, Asperges, per bos en per pond,
Peultjes, Doperwten, Bruine en Witte Ca» Jonge Tuinboontjes, Radijs en Mirikwortel.

BADGASTEN EN INWONERS VAN ZANDVOORT,
LET VOORAL GOED OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:

L. WEN NEK

Hagelwitte Bloemkool/ p. st'. vanaf 8 et
Grote Gele Komkommers, per stuk 5 et
Zware bossen Rabarber, per bos .

.

10 et
Jonge Postelijn, 3 pond 10 et

Goudgele Andijvie, 5 pond . . .

.

25 et"

Beslist zuivere Sla, per krop . . .

.

5 et
Mooie Spinazie, per pond vanaf .

.

5 et
Dubbele bossen Worteltjes, per bos 15 et
'Harde Uien, per pond 8 et

Honingzoete Sinaasappelen, 3 voor 10 et
Verse Aardbeien, per pond . . .

.

14 et

Grote Crö-pe Fruit, per stuk . . .

.

10 et

Kasdruiven, per pond 35 et

!

Grote Krocht 22
Telefoon 2823

S

Belt op en tien minuten later hebt u alles

thuis. — Komt ziet en overtuigt u. Dage»
lijks uitgestald voor de deur!

Zeestraat 25
Telefoon 2188

Belt op en tien minuten later hebt u alles

thuis. Komt, ziet en overtuigd u. — Dage»
lijks uitgestald voor de deur.

KOMT U OOK EENS EEN KEERTJE KIJKEN "^S
Beleefd aanbevelend L. S. WENNEK

GUMMI-
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden

DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering *

Zonnebrand-artikelen en
Insecten dodende middelen

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums, ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Zomercostuums vanaf . .... f 27.50

De beste kwaliteit Tropical . . f 40.00
geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

TAXI - LUXE VERHUUR Bel op 2-1-2-3
GARAGE SCHROEDER Heemskerkstraat 3

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

Mocca-Galettes
van 50 cent voor 30 et per 3^ pond

ALS EXTRA RECLAME:
4 Roomhoorns voor . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Schiiderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90
Per abonnement . . . . ƒ 0-75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612

| Nieuwe Zomergasten denkt U er om !

als U zich van een Slager wil voorzien, die prima Rund», Kalfs», Varkens» en Lams»
vlep.c vfirVnnnK Hfln mnp.t TT ziin 'hiï*vlees verkoopt, dan moet U zijn 'bij:

',.

X „DE CONCURRENT .+ LET OP ONZE ZATERDAGSE EXTRA RECLAME ^
| 1 pond Reuzel voor slechts . . . . 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Vanaf heden ons heerlijk Gebraden Rosbief slechts 15 et 2
% Grote- Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00 %
^ Haltestraat 5 - Telefoon 2994 ^
^ 's avonds na 8 uur. gesloten, behalve Zaterdags. ^^ Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend ^

STATIONS-TA
GARAGE „OSTA"
G. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar," Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

.DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post»
Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

ïï STKVfr T$6Éffi/fE* aZDEtr/

Neen. zegt de gas-
koelkast... heelemaal
niet noodig, dat iejts

beslist op gaat. De
gaskoelkast kan het
weten; U kunt haar
Uwe restjes toever-
trouwen; al wilde U ze
een week bewaren...
ze blijven frisch en
smakelijk in de

GBSKOELKAST

Cosfumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

Klompen?
Klompschoencn?

Houten muiltjes?
Klomppantoffels ?

Wij zijn ruim gesorteerd:

van Babyvoetjes tot Reuzenvoeten
Brabantse ruit, Iepen, Riemklompen,
Klompen met een zachte leren kap.

Trippen,

JK KOPER
Kruisstraat 16 - Telefoon 2476

GESLAAGD.
De volgende leerlingen van de openbare school

D, hoofd de heer A. Volger, zijn geslaagd voor
Christelijk Lyceum te 'Haarlem: Jack v.d. Togt
en Gertie van Diest; Kennemer Lyceum te Haar»^
lem: Piet Appel, Eli Barendz en Hans Struch-

ZONNESTRAAL»COLLECTE.
De opbrengst van de Zonnestraal»collecte ge»

houden" op Zaterdag 25 Juni I.I. bracht ƒ 246.21Va
op. Het plaatselijk comité zegt allen, die mede»
gewerkt nebben dit prachtige resultaat te beha»
len, hartelijk dank! iMen verzoekt ons tevens
mede te delen, dat er nog enige ZonnestraaWotea
verkrijgbaar zijn a 25 cent bij het secretariaat in
Stationsstraat 8a.

, „DE ZEE"
Op het 1.1. gehouden Internationaal Concours

te Tiel werd 'door het Mannenkoor 'H.KJ. te
Breda, Dir. Jae. A. iMaassen, met „De Zee", ge»
toonzet door onzen plaatsgenoot Jae. Bonset, de
eerste prijs behaald1

.

ZANDVOORT IN DEN HAAG
'

Toch is het aardigl Wat? Dat Engel Paap en
z'n Zandvoortse jongens de muziek -mochten ver»
zorgen voor de trouwpartij der Poolse Legatie te
Den Haag. En met buitengewoon succes! Hulde
aan Engel!

DAT GEBEURT NIET ELKE DAG. . .

.

De heer H. J. Koning, seer.»penn, van het co»
mitê „Jong Holland snakt naar werk" ontving,
een dezer dagen van een onbekenden gever een
gift van ƒ 1000.— Het 'bedrag zal goed -worden
besteed!
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ZANDYDDRTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BA.DCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Toor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar , 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60,

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Als wij voluit mens wilden en konden zijn,

zouden we in de eerste plaats ieder mens
senkind een zonnige jeugd bereiden.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Onze Duitse gasten-

Onderstaand schrijven werd door mij verzon»
den aan het Bestuur van de V.V.y.

Ik meen, geheel in overeenstemming met het
streven van de Zandvoortse V.V.V. te handelen
en tevens in het belang van de aangesloten leden,
door het -volgende onder Uw aandacht te bren»
gen.

'Dezer dagen werden door een Duits echt»
paar, waarvan de man reeds geruime tijd

in (Holland vertoeft en de vrouw nog in
haar vaderland woont, kamers met pension
besproken voor het tijdvak 15 Juli»15 Aug.
De tussen partijen gemaakte overeenkomst
kon echter niet worden nagekomen, omdat
men in Duitsland van overheidswege na»
drukkelijk een ander pension had voorges
schreven.
De voorgeschreven pensions hier ter plaatse
zijn, volgens een mij ter inzage verstrekte
lijst: Hotelspension v. Toombergen; Hotel
No(o)rdzee; Hotel Beau Site; 'Hotel Sein»
post; Hotel Groot Badhuis.

Gezien d'e 2eer gewaardeerde activiteit van het
bestuur der V.V.V., in het bijzonder tot uitdruk»
king gekomen bij de 'brede basis ondernomen
reclamescampagne, welke is ingezet met een be»
zoek van den Directeur onzer Vereniging aan
onze Oostelijke buren en in de volkomen over»
tuiging, dat het nimmer in de bedoeling van het
bestuur kan hebben gelegen, uitsluitend en alleen
de belangen te behartigen van de hiervoren ge»

noemde (vijf) inrichtingen, heb ik gemeend niet

in gebreke te mogen blijven, U van een en ander
op de hoogte te stellen.

Ik heb dit schrijven aan de V.V.V. gezonden,
teneinde haar een concreet geval in handen te

geven en het bestuur in de gelegenheid te stellen

enigszins gedocumenteerd tegen dergelijke ontoe»
laatbaarheden op te komen, — hetgeen intussen
reeds is geschied.
Het vermoeden, dat naast dit door. toevallige

omstandigheden bekend geworden geval meerdere
analoge gevallen zich hebben voorgedaan, is niet

denkbeeldig. Natuurlijk mag men daarover ont»
stemd zijn en men zou 'er allerlei politieke be»
schouwingen aan kunnen -vastknopen. Echter is

mij, bij-een nadere belichting door den Directeur
der V.V.V. gebleken, dat in hoofdzaak de oor»
zaak moet worden gezocht in onbekendheid met
de details van de reissovereenkomst tussen Neders
land! en Duitsland en vooral met de wegen welke
imen heeft in te slaan, om eveneens op de
lijsten der uitverkorenen te worden vermeld. En
ik geloof, dat het op de weg ligt van de V.V.V-,
de betrokken leden en zo mogelijk ook de niet»

leden op dat punt volkomen in te lichten. Want
elk pension, dat te goeder naam en faam bekend
staat, kan voor het houden van Duitse gasten in

aanmerking komen.
Intussen zijn het hier alweer de strenge wetten

in— en de nog strengere uitvoering daarvan door
de dictatoriaal geregeerde landen, waarvan de
talloze onvcrkwikkelijkheden en narigheden doors
dringen tot in de vrije democratische landen.
Voor hen, die nadenken moet het toch duides

lijk zijn, dat in de dictatuur»landen alle vrijheid,

waaraan de mens zozeer is gehecht, totaal is ver»
dwenen. De vrijheid van beweging, de vrijheid

van verplaatsing, Üe vrijheid van verblijf, de vrij»

heid, om zich tegen deze inbreuk te verzetten.

Men leeft niet, men wordt geleefd.

2S Juni. IB.

Naschrift:

Zeer waarschijnlijk als gevolg van mijn hier»

voren vermeld schrijven, is in de Badcourant, het
officieel orgaan van de V.V.V. de volgende ken»
nisgeving afgedrukt:

„Op het kantoor van de V.V.V. zijn vol»

ledige inlichtingen te bekomen omtrent-de
tussen Duitsland en Nederland gesloten
reisregeling."
Ofschoon het me liever ware geweest, dat in

genoemd officieel orgaan het desbetreffende ge»

deelte ware verschenen van een uitvoerig om»
schreven reisregeling in het Aprilsnummer van
Horecaf, is hiermede dan toch d'e weg aangewc»
zen aan de Zandvoortse pensionhouders, om ook
een graantje mee te pikken van de door de V.V.
V. voorbereide Duitse badgasten»oogst.

Niets is mij aangenamer, dan dat daarvan een
ruim gebruik worde gemaakt.

I.B.

Antwoord.
Gaarne maak ik gebruik van de mij geboden

gelegenheid het artikel van den heer I.B. van
enig onderschrift te voorzien.
!Het spreekt vanzelf, dat ik alleen kan ingaan

op die zijde van zijn artikel, welke betrekking
'heeft op „Vreemdelingenverkeer"
Onze vereniging is natuurlijk erkentelijk voor

de haar door den geachten inzender toegezwaaide
lof inzake haar activiteit. Het is jammer, dat de
brief en ook dit ingezonden wordt beëindigd in

cauda venenum — het venijn zit in de staart —
met de beschouwing, dat het op de weg onzer
vereniging zou hebben gelegen, meerdere bekend»
heid te geven aan de reisregeling. Dit verwijt kun»
nen wij niet zonder meer accepteren. Wij gaan
uit van de veronderstelling, dat elk zakenman de
bepalingen, welke op zijn bedrijf betrekking heb*
ben, dient te kennen. Wij kunnen die niet publi»

ceren, evenmin als wij dat doen met arbeidsvoor*

schriften e.a. bepalingen, welke voor den hotels

en pensionhouder van belang kunnen zijn.

Natuurlijk verstrekken wij desgevraagd gaarne
inlichtingen, voor zover ons dat mogelijk is.

Reeds lang voordat de heer I.B. de door hem
aangehaalde brief schreef, had een hotelhouder

ter plaatse ons reeds gewezen op veronderstelde

fouten in de uitvoering der reisregeling. Wij von»
den hierin aanleiding ons in verbinding te stellen
(telefonisch, schriftelijk en door persoonlijk be»
zoek) met de A.N.W-B., die deze klacht onder
de aandacht van de betreffende instanties heeft
gebracht. Tevens besloten wij toen reeds om in

d'e Bad»courant bekend te maken, dat op ons kan»
toor volledige inlichtingen zijn te bekomen om»
txent de reisregeling. Wij hebben dus gedaan,
wat van ons verwacht kon worden.

Zeer terecht maakt de heer I.B. de opmerking,
dat het niet in onze 'bedoeling kan hebben gele»

gen, uitsluitend en alleen de belangen van vijf ins

richtingen te dienen. Onze vereniging tracht al»

leen het vreemdelingenverkeer' te bevorderen, het
aan onze leden overlatende zoveel mogelijk van
deze arbeid te profiteren en in het vertrouwen,
dat elke zakenman zelf -weet, -welke -wegen hij

daartoe heeft in te slaan.

De belangstelling voor Zandvoort is in 'Duits»

land nog altijd groot; dat is mij ook op mijn reis

uitdrukkelijk gebleken. Het zijn alleen de beper»
kende bepalingen, die verhinderen, dat deze be»
langstelling zich omzet in een bezoek. Vreemde»
lingenverkeer heeft er voor te zorgen, dat Zand»
voort niet uit de Duitse gezichtskring verdwijnt.
Eens zullen de toeristische mogelijkheden wel weer
groter worden. Mogen de bestaande 'banden, in

moeilijke tijden onderhouden, dan onze badplaats
ten goede komen!
Thans moge ik nog op enkele onjuistheden wijs

zen. De Duitse „overheid" bemoeit zich niet met
het aanwijzen van hotels. Dit is geheel overgela»

ten aan het MER (MittelsEuropaisches Reisebüro)
dat de hotelscoupons uitschrijft. Daarbij zijn drie

mogelijkheden:
1. de gast bespreekt een hotel of pension van

de lijst van de MersVertragshotels;
2. de gast bespreekt een hotel of pension van

de A.N.W.B »lijst;

3. de gast krijgt coupons en beslist eerst in

Nederland — in overleg met de A.N.W.B. — in

welk hotel hij zijn intrek wenst te nemen.
De door den heer I.B. genoemde fout wordt dus

niet gemaakt door onbekendheid met de 'bepalins

gen in Nederland, maar doordat de gast in Duits»
land niet voldoende op de hoogte is met de bes

palingen. Publicatie in Nederland kan daarin geen
verandering brengen. Om deze reden hebben wij

de A.N..WB. verzocht maatregelen te treffen, ops

dat in Duitsland — zo nodig — voor een betere
uitvoering der reisregeling zal worden gezorgd.

U, geachte Redactie, 'beleefd dankend voor de
plaatsruimte.

.Hoogachtend,
J. A. C. KRUYT, Directeur V.V.V.

GERECHTVAARDIGDE KRITIEK.
MAAR

Wij menen er goed aan te doen eens een paar
woorden te wijden aan het vuurwerk van j.1.

Dinsdag.
Van.ouds is een vuurwerk voor het grote pu»

bliek een 'geweldige attractie, zeker niet 'het minst
omdat daarvan nu letterlijk iedereen kan profi»

teren zonder er voor te betalen. Volkomen kun»
nen we ons dan ook indenken de allerwegen ge»

uite verontwaardiging over het feit, dat j.1. Dinss
dag een gedeelte van de Boulevard de Favauge
was afgezet en dat daarvoor een entree werd ges

heven van maar even 25 cent. Dat op een parti»

culier terrein — als b.v. bij het Groot Badhuis
a.s. Woensdag — entree wordt geheven, aan»
vaardt het publiek nog wel als een vanzelfspre»

kend iets, maar dat een stuk van de openbare
weg wordt afgezet om entree te heffen — en nog
wel zonder dat dit vooraf bekend was ge»

maakt — dat aanvaardt het publiek niet, ten»

minste niet bij een vuurwerk.
Maar. . . . vuurwerk kost geld, veel geld — en

daarom alleen reeds is het al bij velen veroor»
deeld — , maar zolang de grote massa het vuur»
werk nog waardeert en er graag een flinke tocht
voor over 'heeft, zolang zal het nog wel- gegeven
worden en zolang moet het geld er voor komen
ook. En zolang de V-V.V. nog niet z'n leden bij

hondertallen ziet toenemen, zolang zelfs winke»
liers, die wel mee de vruchten plukken van het
werk van de V.V.V., nog niet eens de morele
plicht voelen om lid te zijn van V.V.V., zolang
zullen de liefhebbers van vuurwerk hun kwartje
moeten offeren.

Zoals de zaken er thans nog voorstaan is het
voor de V.V.V. een absolute onmogelijkheid' om
zoveel vuurwerken te geven zonder entree. 'Ook
het V.V.V.sbestuur betreurt dit, maar het heeft te

roeien met de riemen, die het heeft. 'En wij, die

de verontwaardigde kritiek volkomen gerecht»

vaardigd vinden, wij kunnen in dezen geen andere
schuldigen aanwijzen dan de Zandvoortse inge»
zetenen, die nog geen lid zijn van de V.V-V., en
daarvan in de eerste plaats de neringdoenden die

aan het V.V.V.=werk een groot deel van hun in»

komsten te danken hebben. Zij mogen met
schaamte bedenken, hoe door vele hunner mede»
ingezetenen belangeloos tijd en moeite worden
gegeven als bestuurs» of commissieslid van de
V.V.V., mede in hun belang.
Zolang het geld de spil blijft, waar alles om

draait, zal ook het V.V.V.sbestuur die factor zeer
zwaar moeten laten wegen, wil het niet na het
seizoen met een groot tekort in kas voor de leden
verschijnen. En dat wil het bestuur niet!

En daarom, ingezetenen van Zandvoort, wordt
in massa lid van de V.V.V., mede opdat 'liet vols

gend jaar niet meer een stuk van de openbare
weg zal behoeven te worden afgezet, als er vuurs
werk op Zandvoort is.

Red-

OPEN BRIEF
aan het Raadslid T. Molenaar-

Ik voel mij gedrongen nog eens terug te komen
op ons gesprek van Dinsdag 28 Juni. Naar aanlei»

ding v.d. blaam door U in de Raadszitting Maan»
dagavond geworpen op hen, die zich geroepen
voelden handtekeningen te verzamelen, ten einde
te protesteren tegen het provocerend en ontacs

tisch optreden der N.S.B.sers in onze Gemeente,
trachtte ik van U te vernemen, wie degene ges

weest was, die zich schuldig gemaakt had aan
het „pressie uitoefenen op eventuele ondertekes
naars, door hen bij weigering hunner handteke»
ning als N.S.B.sers te kwalificeren".

Alvorens U gesproken te hebben, had ik mij

vergeefs afgevraagd, wie van ons zó zou hebben
kunnen optreden. Tot mijn grote verwondering
werd 't mij tijdens ons gesprek duidelijk, dat Ü
juist mij 'bedoeld had en daar ik mij van niets

bewust was, verzocht ik U mij wel te willen zeg»
gen tegen wie deze uitlating gebezigd is. Aan dit

verzoek heeft U niet willen voldoen.
Ik kan hiermede echter geen genoegen nemen

en verzoek U thans nogmaals de naam te noemen
van hem, die U deze inlichting verschafte, opdat
ik mij met hem in verbinding kan stellen, teneinde
zodoende in staat te zijn deze beschuldiging te

ontzenuwen. Ik hoop, dat U alsnog aan mijn ver»

zoek zult willen voldoen, omdat ik anders en met
mij velen, Uw, in openbare Raadszitting gedane
mededeling als laster zullen moeten beschouwen,
heizij van Uw zegsman hetzij van U. Mijns m=
ziens mag men van een Raadslid verwachten, dat
hij een dergelijke aantijging niet uitspreekt zon»
der te kunnen bewijzen, dat de bewering juist is.

Ook ben ik van mening, dat wij het recht hebben
te weten, wie deze beschuldiging de wereld ingc»
stuurd heeft.

Hoogachtend, A. A. v. MOPPES.
Bovenstaande „Open Brief" door ons ter lezing

gegeven aan den heer Molenaar verkreeg van
dezen het volgende antwoord:

In het belang dezer Gemeente ben ik bereid
a.s. winter hierop te antwoorden. M.

BEKENDMAKING.
Vanaf 4 Juli tot en met 3 September zal, zoals

voorheen, drie maal per week het vuil worden
opgehaald, uitgezonderd op de Zandvoortselaan
vanaf no. 88 en in Bentveld.

DE DRANK EN DE GEVOLGEN
In de nacht van Maandag op' Dinsdag onder»

nam een inwoner uit Bloemendaal de terugtocht
in zijn auto. Het was ongeveer half vier toen hij

de Zandvoortselaan bereikte; de man werd schijn»

baar minder prettig, daar de wagen naar alle

kanten begon te slingeren. Hoc de bestuurder ook
probeerde „de rechte lijn" te volgen, het lukte
niet, zodat de auto naar rechts afweek en kennis
maakte met een sterke boom. De omhelzing was
echter minder aangenaam, daar de bestuurder
met een snelheid van ruim tachtig kilometer had
gereden, waardoor de boom geheel in de motors
kap terechtkwam. De voorwielen konden geen
weerstand bieden aan dit stootje, evenmin als de
spatborden en verdere onderdelcn.De voorruit gaf
eveneens de geest, en door de -wegspringende stuks

ken glas werd de bestuurder vrij ernstig in het
gelaat gewond. Een gewoon mens zou door zo'n
'botsing wakker worden en eens om zich heen kij»

ken, niet alzo 'de bestuurder. De omwonenden
werden echter wel wakker en wilden den man de
behulpzame hand bieden. De bestuurder echter
vertikte het en bleef in zijn verongelukte wagen
zitten De marechaussee werd gewaarschuwd en
toen was natuurlijk alle tegenstand nutteloos. De
man werd naar het politiebureau overgebracht
om daar. . . . zijn roes uit te slapen, terwijl 'hem
de volgende morgen een processverbaal werd
overhandigd. De wagen werd naar de gemeente»
lijke remise gesleept.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 1 tot en met 7 Juli 1938.

Geboren: Klaas, zoon van 'H. Westenberg en
N. C. Strijder, Parallelweg 53.

Ondertrouwd: F. Halderman en J. F. Zieck, van
Lennepstraat 17.

Overleden: Ë. Meijer, wed. van L. Visser, oud
67 jaren.

Gevestigde personen:
H. J. Jobse—Koper, v. Soera'baja, Prinsessew. 27;
F. Kruger, v. H'stede, Wikkelaan 8.

I. Ketcllaper, v. Haarlem, Dr. Gerkestr. 89 rd;

T. Kerkman, v. Haarlem, Spoorstraat 12.

J. C. A. Dirksz., v. Bl'daal, Burg. Engelb.str. 56;
L. Schrama, v. Hillegom, Achterweg 9.

HERSTEL GEWENST!
De verbindingsweg van Plan Noord naar het

Stationsplein verkeert — vooral in de bocht nabij
het clubhuis van de voetbalvereniging „Zand»
voort" — in een zeer slechte toestand'. Vooral
voor de wielrijders, doch ook voor de voetgan»
gers, is het wegdek zo los, dat ongelukken niet
kunnen uitblijven.

EEN BEROEP OP DE BADGASTEN
VAN ONS DORP.

Juli en Augustus, vacantietijd: Zon, strand,
licht en vreugde. Ons dorp met vele grote gezin»
nen, waar zorgen zijn. Enkel de paar zomermaan»
den om te werken en daar teren de gezinnen dan
heel de winter op. Honderden kinderen, wier
ouders in het seizoen werken en waar 's winters
schraalhans keukenmeestcr is.

Vacantie betekent ook voor die kinderen „Eens
uit", al is 'r maar één dagje. Helaas, zeer veel kin»
deren kunnen er weer niet mee dit jaar met ons
schoolreisje, dat reeds enige jaren niet doorging,
omdat er geen geld voor was.

Badgasten, die uw kinderen enige weken of
maanden 'kunt laten genieten van ons Zandvoort,
helpt ons aan geld! Voor ƒ 1.25 kan een Zand»
voorts kind een dag genieten, waarnaar het zo
lang reeds verlangt: Een reisje met school naar
de bossen in een grote touringcar. Geeft dan met
milde hand!
Alle giften, groot en klein, worden in dank aan»

vaard aan onderstaande adressen:
.M. Daems—Heek, Boulevard Barnaart 13.

S. Hennis—Dorreboom, v. Spcykstraat 15a.

M. Scholten, Stationsstraat 12a.

EEN WELVERDIEND RESULTAAT.
De heer W. ter Braake, oud plaatsgenoot, be»

haalde dezer dagen bij het in Amsterdam gehou»
den examen het diploma voor Esperanto»leraar-
De heer ter Braake, die banketbakker is bij de

firma Bosman in de Kerkstraat heeft hiervoor
zeer hard moeten studeren na zijn dagtaak. Veels
al zat hij des nachts te leren, maar zijn doorzet»
tingsvermogen is dan nu dezer dagen met succes
bekroond. Wij bieden hem daarmede gaarne onze
gelukwensen aan!

O.S.S. NEEMT DE LEIDING IN DE Ie KLASSE
ATHLETIEKsCOMPETITIE.

Bij de verleden week plaats gehad hebbende
eerste athletiek competitie»wedstrijden v.d. Ken»
nemer Turnkring is het de 1c herenploeg van
O.S.S. mogen gelukken met 8387 punten de lei»

ding te veroveren, terwijl de Ie damcsploeg met
6856 de derde plaats voorlopig inneemt.
Ook de andere ploegen van O.S.S. nemen in de

lagere klassen behoorlijke plaatsen in, zodat over
de gehele linie een vooruitgang te bespeuren is.

Een woord van hulde aan den technischen lei»

der der vereniging, den heer van Pagee, voor zijn

gestadige opvoering tot dit peil in zo'n korte tijd.

„O.S.IS." BOEKT SUCCESSEN IN
PURMERENDü

Op de Zondag j.1. in Purmerend plaats gehad
hebbende athletiek» en gymnastiekwedstrijden
werden door de gymnastiekver. O.S.S. verschillen»

de prijzen behaald.
Bij de estafettesnummers 4 x 100 m. hardlopen

behaalde de herenploeg de eerste en de dames»
ploeg de tweede prijs, terwijl de gemengde esta»

ietteploeg (dames en heren) eveneens een tweede
prijs behaalde. In het zwaar bezette gymnastiek»
tournooï gelukte het de herenploeg met 56 pun»
ten de vierde prijs te behalen en nog wel na lo»

ting met no. 3 welke groep eveneens 56 punten
veroverde.

O.S-S. kan op een goede dag terugzien, en heeft

door haar keurig optreden ook in de marswed»
strijd op waardige wijze naam voor Zandvoort
gemaakt!

KOSTELOZE 'RIJWIELBELASTINGM'ERKEN.
Voor personen, die in aanmerking komen voor

een kosteloos rijwielbelastingmerk, bestaat te

Zandvoort gelegenheid tot het afhalen en inleve»

ren van aangiften daartoe, op Dinsdag 19 en 26
Juli en 2 Aug. en Donderdag 14, 21 en 28 Juli en
4 Aug. a s. telkens tussen 7.30 en 8.30 uur 's na»

middags aan het perceel Haltcstraat no. 4 .

ZANGWEDSTRIJD.
LIEDERTAFEL HAARLEMS ZANGGENOT.

K. Bohne en P. Broersen behaalden resp. een
Ie en 2e prijs.

Hoewel een plaatselijk blad zijnde, menen we
in de Zandvoortse Courant toch wel een wat uit»

voerig verslag te mogen geven van deze Zang»
wedstrijd, daar meerdere Zandvoortse ingezete»

nen bij deze wedstrijd nauw betrokken waren en
hun taak met succes vervulden.

Bij deze wedstrijd maakten de twee toonkun»
stenaars, Jac. Bonset, onze plaatsgenoot, en Jac.

Zwaan, dirigent te Zandvoort, deel uit van de
jury, die verder bestond uit de heren Theo v-d.

Bijl, L. C. Keerewcer, Jos. de Klerk en Frits

Schuurman.
In de verschillende afdelingen werden de vol»

gende successen behaald.
Kinderkoor „De IJzangers", Amsterdam, dir. K.

Bohne, maakte een zeer goede indruk met „Goe»
morgen" van J7 Worp en „Liedje van den scha»

rensliep" van Chris v. Beek. De kinderen zongen
beschaafd en pittig. Eerste prijs met 330 p.

Het „Chr. Gem. Koor „Vox Humana", Bevers

wijk, dir. P. J. Potgieter, zong het verplichte werk
„Tot de Zonne" van Jac Zwaan met uitstekende

frasering en expressie. Het vrije werk „De om»
kranste Boot" van Jac. Bonset werd voorbeeldig

gezongen. Het exotische gedicht kwam door de
fijne nuancering en uiterst verzorgde klank /eer

tot z'n recht.

Eerste prijs met 384 p. en een felicitatie van de
jury.
Gemengd koor Kon. Zang» en Orkestvereniging

„Sappho" Hoorn, dir. Gerard H. Boedijn, gaf het

verpl. werk „De Doornkroonbloem" van Jac. Bon»
set met voortreffelijke klank en zeer mooie teksts

uitbeelding weer.
Eerste prijs met 381 p. en een felicitatie van de

jury.
„Amstels Mannenkoor" Amsterdam, dir.^S. H.

Englander gaf van het verpL werk „De Keizer"

van Jac. Bonset een uitstekende interpretatie. De
uit het Chinees vertaalde tekst werd bijzonder

goed aangevoeld. Eerste prijs met 396 p. en een
felicitatie van de jurv.

„Santpoorts Gem. Dubbel Kwartet" Santpoort,

dir. H. .T. Arisz, gaf uitmuntend weer het verpl.

werk „In 't Woud" van Jac. Bonset.. Eerste prijs

met 3S8 p. en. een fehetatie ^an de jury.

Tenslotte vermelden "-e Gem. koor „Arti et

Religioni", Zandvoort, dir. P. Broersen, dat met
Mozarts „Ave Verum" een goede indruk maakte;
de uitvoering van Beethovens „Vesper" was min»

der goed en' de vertaalde tekst maakte de keuze
niet "tot een gelukkige. Bij een volgende gelegen»

heid neme dit koor een flinke revanche. Tweede
prijs met 282 punten.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
Van de Centrale te Utrecht vernamen we dat

het nieuwe kamp, dat 18 Juli a.s. begint, nog niet

is volgeboekt.
Behalve degenen die zich reeds bij onzen secre»

taris opgaven" is er dus nog voor meerderen gele»

genheid 9 zomerweken in de omgeving van Bus»

sum 'door te brengen.
Laten de jongens van 16—25 jaar uit onze ge»

meente toch zoveel mogelijk 's zomers van de
kampen gebruik maken;" in Januari van dit jaar

moesten 9 jongens worden afgewezen en wachten
op het volgende kamp.
Met nadruk zij er hiei nog even op gewezen,

dat voor deelneming ook in aanmerking komen
jongens van meerdere ontwikkeling, die op deze
-wijze het wachten, op een betrekking nuttig kun»
nen bekorten.
Het zakgeld bedraagt ƒ 1.75 per week plus rij»

wielvergoeding voor de wekelijkse tochten naar
huis.

„

Aanmelding dagelijks bij den secretaris H. J.

Koning, Haltestraat 62.

Voor de collecte „Werk maakt sterk" werd nog
een gift ontvangen groot ƒ 1000
Het eindresultaat dezer collecte bedraagt hiers

door de som van ƒ 1338,84.

Zandvoort, 28 Juni 1938.

Hef Comité van -4cfie.
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Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom» voor alles op autogebied 20S8 opgebeld !

Arb. Ver, voor Lijkverbranding
Sccr. afd. Zandvoort t

Dr. Metzgerstraat 75a

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Jeugdwerkloosheid en haar bestrijding.

Onlangs werd te 's 'Hertogcnbosch een congres
gehouden, waarop ontstellende cijfers werden be»
ken'd gemaakt over de omvang van de gesel der
jeugdwerkloosheid in ons Vaderland.
Vertrouwende dat deze inlichtingen, verstrekt

door de „Nat. R.K. Commissie voor jeugdwerk*
lozenzorg", de juistheid wel zeer dicht zullen be»
naderen, kunnen deze dienen om de lezers op
te wokken ook eens voor deze zaak warm te
lopen.
Per 1 April stonden ingeschreven bij de organen
der openbare arbeidsbemiddeling:
Van 14—17 jaar 11483 mannen, 5189 vrouwen;
Van IS—24 jaar 44033 mannen; 5327 vrouwen.
Tezamen 66032 of 63°/o van het totaal aantal

ingeschreven werkzoekenden dat 107798 bedraagt.
'Doch, en men bedenke dit wel, het aantal gere»

'gistreerde werkzoekenden is slechts 50% van het
werkelijke aantal, zodat als vrijwel zeker kan
worden aangenomen dat er 140.000 mannelijke
werkzoekenden waren; een ontstellend hoog cijfer

Wij kunnen uit de verhandelingen, welke op
het congres gehouden zijn afleiden.dat, zo er niet
een sterke afneming van dit aantal komt, de rege»
ring gevolg zal geven aan de aandrang, welke op
haar wordt uitgeoefend en hier stevig zal ingrij»

pen.
De maatregelen die dan genomen zullen wor»

den, zullen zeker niet meevallen, want naar het
lijkt, zal hier ook van de nood een deugd ge»
maakt worden en zal, evenals reeds in sommige
andere landen reeds het geval is, moeten worden
overgegaan tot de verplichte arbeidsdienst.
Hierover willen we het later in dit hoekje nog

wel eens meer hebben, maar laten nu, waar nog
uit vrije wil kan worden toegetreden, de jongelui
zich opgeven voor het jeugdwerkobject, waartoe
Zandvoorts voortvarende Raad de (gelegenheid
openstelt, Zaterdags van 3—4 uur in het gebouw
Grote Krocht no. 10.

H.H. Werkgevers. Wij zoeken plaats voor EEN
FLINKE, STERKE LOOPKNECHT, oud 19 jaar.

Genegen alle werkzaamheden te verrichten. Loon
in onderling overleg. Adres voor inlichtingen bij

den secretaris H. J. Koning, Haltestraat 62, Tele»
foon 2957.

Zandvoort, 7 Juli 1938.

De Commissie.

Wij hebben beslist ook iets voor U!
Steeds het nieuwste in:

StrandpantaionSj Shorts,
Handwerken en Wol

'GLAS» ËN AARDEWERK
Ruime keuze Strand-Artikelen

Magazijn JLIBELLE"
GROTE KROCHT 11

JAC- TROOST
' Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

H^^" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

RODE KRUIS.
Zondag 24 Juli a.s. houdt de afd. Zandvoort

van het Ned. iRode Kruis haar jaarlijkse collecte*

dag. Het bestuur doet een vriendelijk beroep op
dames en heren om zich als collectanten beschik»
baar te stellen.

Aanmeldingen kunnen geschieden bij het be»
stuur: Dr. C. A. v. Fraassen, voorz.; J. J. L. A.
Wijne, secr.; E. H. A. Brokmeier, penn.

EEN MOOI RESULTAAT.
De leerlingen van School D, hoofd de heer H.

Volger, zijn allen geslaagd voor de examens, waars
voor zij zich hebben opgegeven.
Voor het Kenncmer Lyceum slaagden Piet Ap»

pel, Elie Barendz, Hans Struch en Hans Storm;
voor het Chr. Lyceum Gertie van Diest en Jack
van der Togt en voor de 'H.B.S. met 5 jarige cur»

sus te Haarlem Johan van Olphen. Alle candida»
ten geslaagd, een mooi succes voor School D.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daar»

onder behorende ambtsgebied werd gedurende
de maand Juni ingelegd nihil en terugbetaald

ƒ 21871,91. Het laatste door dat kantoor uitgege»

ven boekje draagt het nummer 11172.

CHRISTEL. SCHOOL BREDERODESTRAAT.
EXAMEN.

Evenals 't vorig jaar slaagden ook dit keer alle

candidaten voor het toelatingsexamen Chr. Ly»
ceum, n.1.: Nelly Draak, Mientje Gerritsen en
Robby van Krimpen. Ongetwijfeld een fraai suc»

ces voor zo'n kleine school.

DIERENHULP.
Gratis af te halen jonge poesjes, elke dag van

9—9.30, aan het Asyl Kostverlorenstraat 17.

ra dozijn koopjes
Flinke
Keukenmat

69 cent

Afdruip*
Bakken

34 cent

2 Liters
Fluitketel

59 cent

2 Gaats
Snijboonmolen
Pédé f 1.18

Stevige
Coeosmatjes

39 cent

Twisted
W.C. Mat

39 cent

Grote
Broodtrommel
Alle kleuren QQ c

Flinke Alluminium
Melkkoker

79 cent

Grote
Dubbele Mat

f 2.98

ASFALTPAPIER, per meter 15 et; per rol ƒ 1.95

g^F* Eendrachtzegels worden in betaling genomen

Fa. Th. Pasve
Haltestraat 37 Telefoon 2810

ONTVANGER)
Mooie Ameublementen, Crapauds, Tafels, Eiken
Lits jumeaux met spiralen, vele Bedden, Buffet*
ten, Linnen* en Hangkasten, Veldbedden, Thees
kasten, Stoelen en vele andere goederen. Het
goedkoopst en ruimst gesorteerd adres:

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

De enige Joodse Slagerij
te Zandvoort, waar uitsluitend

1e kwaliteit Rund-,
Kalfs- en Lamsvlees
en Fijne Vleeswaren

te verkrijgen zijn is het van ouds bekende
adres: & ^'3|jhJ

Fa. Wed, L Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes
Ook KIPPEN onder O.R.T.

Er is maar één roep
Wat is die

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

toch goedkoop!

Beter kan niet! Goedkoper bestaat niet!

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

Badgasten. Voor uw

KLEDING
één adres ook voor Oppersen en
Ontvlekken:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U PE U R
Grote Krocht 23, Telef. 2.-5=7'A

in Zomerpantalons enZomer-
petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor

pri ma m aatw er k

Eigen atelier voor Oppersen en
onMekken. GEEN machinewerk!
Grote collectie Hoeden en nieuw*
ste Dassen.

Reeds 18 jaar Uw
Leverancier voor

ZUURWAREN
KOMKOMMERS 11 et

PERELAUGURKEN 2 et

ZOET»ZURE AUGURKEN, S stuks a .

.

10 et

GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOE'NEN.
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TELEF. 2831

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is

:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

M. DE ROOIJ
Gediplomeerd Pedicure

Vakk. behandeling van alle voetgebreken,
desgew. electrisch. » Ook aan huis te ontb.

59 ZEESTRAAT 59

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP :

2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga - Kostverlorenstr. I

ef Uw voordeel!!
KLEINE ANDIJKER MUIZEN
KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN ...

ZEEUWSE BLAUWEN, DRIELINGEN
ANDIJKER MUIZEN
RONDEN

per kg. p. zak v. 10 kg
7 cent ƒ 0.65
8 cent ƒ 0.70
10 cent ƒ 0.95
9 cent ƒ 0.S5
14 cent ƒ 1.35

ZEEUWSE EIGENHEIMERS, puik . 12 cent ƒ 1.15
ZEEUWSE BLAUWEN, prima 13 cent ƒ 1.25
OPPERDOEZER RONDEN 15 cent "ƒ1.45

10 KILO GROVE DRIELINGEN 60 cent Afgehaald zaak
Om te bakken: KRIEL 5 cent per kilo

Gratis schrappen - Hotels, Pensions extra korting
Wegens Politie Verordening Zondags gesloten.
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging v.a. 5 kg '

Van Deursens
speciaalzaken in Aardappelen

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274

Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15879
Gevestigd sedert 1851

De ENIGE Brood- en
Banketbakkerij O. R. T.

M. ROOD
35 HALTESTRAAT. 35

Specialiteit in Gember en Orgade bolussen, 'Gems
ber en gevulde koeken, Alle soorten gebak als

Slagroom, Mocca, Vruchtentaarten worden met
de meeste spoed op bestelling geleverd.

Haltestraat 35 - Telefoon 2726
Zondags de gehele dag Vers Brood verkrijgbaar:

KRIJGT U GASTEN
Wij verhuren Ledikanten, Bedden, Dekens, Meu»
beien, Strandwagens enz. per week en per maand.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

SCHOOLREISJE. .

A^rijdag maakte de 4e, 5e, 6e en 7e klassen van
school C een schoolreisje naar de Gooise bossen.

's Morgens 8 uur vertrok het gezelschap met
drie autobussen van den heer Kerkman. De reis

ging eerst naar Amsterdam waar een rondvaart
werd gemaakt door de havens en grachten, waars
bij de kinderen een zeer bijzondere en interes»

santé kijk kregen op Amsterdam.
Hierna ging de reis verder langs het Muiderslot

naar het Spaanderswoud.
Even binnen Amsterdam trachtte een Amster*

damse chauffeur de reis te bederven door een
der bussen van Kerkman, die met niet meer dan
15 km. snelheid geheel rechts van de weg reed,

in de flank te rijden. De mooie nieuwe bus van
Kerkman werd aan de linkerkant licht bescha»
digd. De schade beperkte zich tot enkele krass

sen en een vefbogen spatbord. Van de Amster*
damse auto werd het linkervoorwiel beschadigd.
De chauffeur kon geen enkele verontschuldiging
voor zijn aanrijding aanvoeren, daar de weg breed
genoeg was en er op dat moment <geen andere
verkeer, fietsen of voetgangers, op de weg was.
Na enig oponthoud werd de tocht in de beste

stemming voortgezet. Bij het Spaanderswoud stap»

te het gezelschap uit en ging te voet door de bos»
sen tot bij Hilversum.
Per bus ging het toen weer verder langs de

Avro=studio, het mooie stadhuis, het prachtige
hotel Gooiland, de studio van de V.P.R.O., naar
Anna's Hoeve, dat even buiten Hilversum te mid»
den van hei en uitgestrekte bossen ligt. Nadat
hier de inwendige mens versterkt was, ging het
gezelschap te 'bossen in. Enkele uren .genoten zij

van hun volkomen vrijheid te midden van de
prachtige natuur.
Doordat een paar kinderen op de terugweg wa»

genziek werd'en, duurde deze iets langer dan be»
rekend was. Om ongeveer half acht kwamen zij

na een zeer prettige dag, die begunstigd werd door
goed weer, te Zandvoort aan.

IllllllSIlllllBIBfflllllfflllllllllllBllia^lBBaig^gWIfPIgl

AANGEKOCHT
van een jongedame, die niet wenste te trouwen
een mooi, nieuw, zwaar Eiken Slaapkamer Ameu»
blcment, compleet met 3 d. kast, Toilet, Auping
matras, enz. spotprijs. Tevens Cylinder schrijf»

bureau, Schuiftafel, O.H. Ameublement, grote
ronde tafel met 4 'bladen.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164
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Fa» P. BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij. N.V.

WIJNEN -« VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

HALTESTRAAT No. 10

Zandvoort - TEL. 2005

BRONWATEREN LIMONADES
Douro Port-Wijnen

(cirtificat d'origine)

Rode of witte douro
port a port . . ƒ 1.25

Rode of witte douro
port , 1.50

Old tawny port
Guimareans ƒ 1.75

Vermouth-Wijnen
Costiri, rood of wit

ƒ 1-00 ƒ 1.05

Martini, rd of wit ƒ 1.40

Cinzano, rd of wit ƒ 1.40

Gancia rood . . ƒ 1.40

Noilly Prat.droog ƒ 2.35

Bordeaux-Wijnen
de Bourran Frères.

Blaye ƒ 0.95

Cotcs de Fronsac ƒ 1.10

Saint Emilion '34 ƒ 1.20

Medoc Supérieur '34 1.25

Graves demi»doux '34

ƒ 1.25

Graves Supérieur'34 1.40

Sherry-Wijnen
(certificat d'origine)

Gold Sherry.Garvey 1.50

Pale Sherry, Demartin
ƒ 1.60

Ven,' pale dry Sherry
ƒ 1.75

Very pale and very dry
Sherry ƒ 2.25

Rijn-Mosel Wijn
Wachenheimer (Rijn

ƒ 1.15

Liebfraumilch (Rijn) 1.30

Kreuznacher (Rijn) 1-40

Wintringer (Mosel) 0.90
Hommelsberg (Mosel)

ƒ 1.10

Zeltingef (Mosel) ƒ 1.25

ZoeteSpaanseWijnen
Valentina, rd of wit 0.90

Mistella, rd of wit 0.90
Malaga f. 1.30

Malaga, zeer oud
medicinaal .. ƒ 1.80

8
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Kunt U denken aan schoenen,
zonder te denken aan ALPH. SPRENGERS

GROTE KROCHT 13
voorheen Grote Krocht 8

TELEFOON 2106
?

Verloofd:
ANNIE SACKSIONI

en

ALBERT .TOHANNES
BOHLE.

Zaterdag 9 Juli 1938.

Zandlvoort, Spoorstr. 19.

Amsterdam.

NET DAGMEISJE
gevraagd -van half 9 tot
half 4. Niet voor tijde:

lijk. Loon ƒ 4.50 p. week
Br. 'bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
•onder no. 201.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor hele of halve dagen
Aanmeldingen bij mevr.
J. 'Levy»Roos, Burg. En»
gelbertsstr. 78, alh.

GEVR. voor direct:

Net flink

Kamermeisje
v.g.g.v., jaarbetrekking,
Amsterdam.
.'Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij

•onder no. 202.

Te koop:
grote en kleine Ijskasten
Gas» en Kolenfornuis,
Rieten Stoelen en Tuin»
meubelen, Spiralen en
Divanbedden, koffers enz
N.V. WaterdVinker, Gr.
Krocht 20, Tel. 2164.

tl

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw schoontj»» *öö
fijn, al» nieuw kond«n
worden gerepareerd. Dat
is hot werk, dot een wer-
fcalijka „schoenmaker'
maakt.

SCH0ENMAKERU

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank voor
de vele blijken -van be»
langstelling ondervonden
In het bijzonder aan Ds.
D. Tromp, K. Terol en
buren, bij het overlijden
van onzen geliefden zoon

Jan Zwemmer.

Uit aller naam:
W. Zwemmer.

Zandvoort, Juli 1938.

Koningstraat 57

GEVR. voor Aug. voor
2 pers. en 4 kinderen

Eenv. gem. Huisje
of kam. met keuk. Br.m.
prijsopg. 'boekh. 'Lorenz.

DIRECT AAN ZEE
TE HUUR:

Juli en Aug. Gemeubil-
ZOMERHUISJE m. keu»
ken, kamers met v. was»
tafel, voor Aug. Zitka»
mer m. waranda en bal»

conkamer.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 205

TE HUUR

:

RUIM HUIS
aan de Haarlemmerstraat
tegenover halte Kostver»
loren, bev. 6 kamers, ser»

re, keuken, kelder, voor»
en achtertuin. Huurprijs

ƒ 33— per maand. Te
bevr. Makelaar D. JOU»
KES, Koninginneweg 31,

Tel. 2082.

GEVR. van 30 Juli tot

15 Aug.

KI. gemeub. Huis
of gem. Suite met vrije

keuken, omtrek Zuid»
Boulevard nabij strand,

v. 2 a 3 pers. m. plaats

voor auo. Prijsopgaaf
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 203.

GEVR. te Zandvoort of
omg. door fam. (4 pers.)

van 6 t.m. 14 Aug.

1 Zitkamer en
2 Slaapkamers

onder pension. Br. met
prijsopg. ond. Nr. 17239
Boekh. Hijman, c.s., Arn»
hem.

WONINGBUREAU
„KENWEIWER LAND"

«OGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie." Sluit allo verzekerin»

gen, belast zich met huurrinnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Waterdichte kampeertenten
voor 1

/3 vjd. prijs, iets smoezelig (demonstratie).

Courante maten, volle garantie. „THE INDIANA
WORKS" — Agentschappen voor Nederland:

Haarlem. Den Bosch
Zijlweg 111 Koningsweg 119

KAMPEERVERENIGING

'

HYGEA"*t

vraagt voor haar op 31 Juli a.s. te houden
strandfeest,

Prijsopgave
van Muziekcorps

Liefst Harmonie.
Br. Nagtzaamstraat 16, Haarlem.

BIJVERDIENSTE
Sol. Mij van Levens» en Volksverz. vraagt ter uit»

breiding van 'bestaand agentschap een aanbrenger»
incasseerder. Leeftijd niet boven 33 jaar. Soll.

moeten in staat zijn het agentschap 'behoorlijk

uit te breiden. Voor goede 'kracht reden van be=

staan. Br. met voll. inlichtingen o.a. leeftijd, be=

roep enz. onder no. 204 bur. v.d. Zandvoortse Crt.

Gertenbachs Drukkerij.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

TE 'HUUR OF TE KOOP wegens sterfgeval:

WINKELHUIS
met grote woning en veel bergruimte; is een
maand geleden geheel verbouwd.
Direct te aanvaarden. Verkoopsom billijk. Hypo»
theek beschikbaar. Te 'bevragen bij W. PAAP,
Makelaar, Zeestraat 14, Telefoon 2965.

EXTRA BERICHT!!
"Vanwege de grote aanvoer geven wij de echte

Hollandse Nieuwe Haring
5 stuks slechts voor 25 et

'Dus allen naar het goedkoopste adres:

KEES MOLENAAR
ACHTERWEG 7
nabij Gertenbachs Drukkerij.

Een ieder weet het
misschien nog niet!

ONZE RECLAME
10 kg. ZEEUWSE EIGENHEIMERS .... ƒ 1.00

10 kg. PRIMA MUIZEN ƒ 0.70

VOORRADIG MALTA'S
Ga daarom naar het van ouds bekende adres:

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476^^^
THEATER

tt
Dir.

MONOPOLE"
Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Juli,

aanvang 8.15 uur, iedere avond één voorstelling,
7 Dagen, 7 Opvoeringen van 'het grote Weense
Filmwerk:

BETOVERING
OM LA BOHÈME

met

Jan Kiepura en Martha Eggerth
Paul Kemp, Theo Lingen, Oskar Sima e.a. Regie:
Géza von Bolvary. Muziek van Giacoma Puccini.

iNieuwe composities en muzikale bewerking van
Robert Stolz. Prachtige zang en muziek. Een film
die alles overtreft in dit genre. Een film die over
de gehele wereld een verbluffend succes oogst en
overal wordt geprolongeerd. Een film van verruk»
kelijke schoonheid, ongekende vrolijkheid en
daarnaast van diepen levensernst. Geniaal van
begin tot einde.

De schitterende zang op volmaakte wijze weer-
gegeven door onze nieuwe geluids-installatie 1938,

maakt deze film tot een evenement van 't seizoen

Verder een prima verzorgd bij»programma.

Toegang 'boven de. 14 jaar.

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, StalleszBah
con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

Op veelvuldig verzoek blijven

Stan Laurel en OH ver Hardy
deze week nog in ons tehater

Zaterdag,' Zondag, en Woensdag half 3 Familie-Matinee

in hun igrote succesfilm:

EEN HELE STAD OP STELTEN
Amusant voor oud en jong. — Verder komisch
bij»programma. —* Entree 20—30—40 c"t,"alIes":hB."

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN
Bloemkool, 3 stuks
Tomaten, 3 pond
Spinazie, per pond
Snijbonen, per pond..
Spercie'bonen, per pond
Dopertjes, 3 pond ....
BI. Capucijnders, 3 pond
Beste Zandaardappelen .. _.

Kleintjes 6 et

Gratis horen en thuisbezorgen.
Schoonmaken van groenten en aardappelen.

Willem Drayerstraat bij de Dr. Gerkestraat

25 et
25 et

6 et

18 et

20 et

25 et

25 et

10 et

Tuinbonen, 3 pond ....
Sinaasappelen, 10 stuks
Citroenen, 3 stuks ....
Andijvie, 5 pond
Grote Komkommers .

.

Honigzoete druiven, p-p
Grote bossen wortelen .. . __

Sla, 3 krop 10 et
Postelein 5 st

10 et

30 et

10 et
25 et

5 et

30 et

12 et

DAMES! H.H.HOTEL» en PENSIONHOUDERS

P. van der Vliet
BREDERODESTRAAT 46
TELEFOON 2918

HANDEL IN:

Wild e„ Gevogelte
BRAAD* EN SOEPKIPPEN EN KUIKENS,
TEGEN SCHERP CONCURRERENDE PRIJS.
HOENDERPARKEIEREN. EENDVOGELS.

GESLAAGD VUURWERK.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer or»

ganiseerde Woensdagavond een groot vuurwerk
op het strand voor de Boulevard de Favauge ter

hoogte van Pavillon „Riche". Een duizendkoppige
menigte volgde dit fraaie vuurspel en genoot van
de donderbussen, lichtkogels, enz. Het grote stuk
„StanosoL de zomerlevertraan", van de N.V. Ko»
ninklijke Pharmaceutische Fabrieken „Brocades en
Stheeman" te Amsterdam ontlokte een weiges
meend applaus.
Het volgende vuurwerk wordt a.s. Dinsdag»

avond op het strand voor hotel „Groot Badhuis"
georganiseerd.

UITGESTELD.
iHoewel de rood»wit=blauwe vlaggen ter gelegens

heid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bern»
hard Woensdag lustig wapperden, was het weer
toch van die aard, dat de feestelijkheden achter»
wege moesten blijven. De kinderwedstrijden des
morgens, de zwemwedstrijden des middags en
het vuurwerk des avonds konden door de storm
geen doorgang vinden en moesten worden uitge»
steld tot Woensdag 20 Juli a.s.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v.m. n.m

Zaterdag 9 Juli 1.36 2-08 9.33 10.06

Zondag 10 Juli 2.26 2.52 10.24 10.48
Maandag 11 Juli .... 3.09 3.36 11.05 11.'33

Dinsdag 12 Juli 3.45 4.12 11.42
Woensdag 13 Juli 4.24 4.52 12.08 12.20

Donderdag 14 Juli .... 5.00 5.25 12.48 12.57

Vrijdag 15 Juli 5.45 6.00 1.21 1.42

Zaterdag 16 Juli 6.12 6.36 1.56 2.08

Zondag 17 Juli <5.45 7.07 2.33 2.40

LEES in Lees-

bibliotheek

„GELRIA"
Achterweg 1

j! Zoekt IX de nieuwste snufjes in

dit vindt U in uitgebreide zin voor

Dames, Heren en Kinderen
in het

Kerkstraat 32—34 Ziet de Etalages 2

MAAK HET ZEL!
Maak het zelf met de
SPARKLET SYPHON

!

Uw spuitwater, mineraalwater (Vichy, Carlsbad,
Seltzers, Lithia of Potashoudend water), soda
water (voor whisky soda), mousserende wijn,
mclkchampagne, (mousserende melk — heerlijk

voor kinderen, sportslui enz.), consumptiesijs (met
behulp van electrische koelkast).

Bij de picnic tijdens zeil», roei», kano», autotocht,
enz. waar U zich ook bevindt, in een oogwenk
uw verfrissende mousserende drank gereed.

Door toevoeging van limonade siroop of vruch»
tensap in het drinkglas verkrijgt U limonade ga»
zeuse.

Daar de bereiding van de mousserende drank
door U zelf geschiedt, heeft U de zekerheid' dat
de behandeling volkomen hygiënisch is.

De gebruiksaanwijzing die zich bij iedere Sparklet
Syphon hevindt, geeft U een volledig handleiding.

Het instituut tot voorlichting bij Huishoudelijke
Arbeid van de 'Ned. Ver. van Huisvrouwen heeft
practische en technische proeven met de Sparklet
Syphon genomen en daaraan het „Certificaat van
Goedkeuring" verleend.

Sparklet Syphon „D" verchroomd £ 6.90

Capsules per doos van. 12 stuks f 1.35
(plus Statiegeld ƒ 0.50 per doos)

Soda, Vichy, Carlsbad, Seltzer, Lithia en
Potaschtabletten per flacon £ 0,85

Kort's IJzerhandel
HALTESTRAAT 11 — TELEFOON 2735

ALS EEN ROEP GAAT
het door ZANDVOORT
„De Waag"
heeft een partij BLOUSES en
— JAPONNEN —
AARDIGE SPORTBLOUSES f 0.98

GEKLEDE DAMESBLOUSES f 1.95

ZIJDEN JAPONNEN f 1.95

Ook de nieuwste modellen in zijden linnen Japon»
nen. — Overtuigt U, komt eens kijken en profi»
teert mede.

De voorraad is beperkt, dus stelt nier uit.

Zeer voordelige aanbiedingen in:

Bad- en Strandkleding
waarin wij steeds de nieuwste modellen en
creaties naar voren brengen.

Uitgebreide sortering in:

Tafelgoederen, Lakens, Slopen,
Bedrijfskleding - Babygoederen

WOL
Borduurkleden, Schorijee enz. enz.

Alleenverkoop

:

TwiSfif Corsetten
en Bustehouders

„Eendracht"»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij|f 20.—^bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manüfacturenmagazjjn De Waag
H A L T EST RAAT 40—40a

Gröötst~gesorteerd TELEFOON No. 2087

Voordeligste en Solide

Eens klant . blijft klant

COLLECTANTEN GEVRAAGD.
Het Ned. Isv. Armbestuur organiseert op Zon

dag a.s. in deze gemeente een collecte. 'Het be»
stuur spreekt de hoop uit, dat vele personen zich
als collectant of collectrice zullen opgeven,
daar veler hulp noodzakelijk is.

Aanmeldingen kunnen geschieden bij den heer
M. Frank, Dr. Joh. Metzgerstraat S2.

DE ZAAK B.

Het verheugt ons melding te kunnen maken
van de op 7 dezer gevallen vrijspraak van den
heer Bolwidt, directeur van het Zuiderbad.
{Hiermede is dus de zo geruchtmakende kwestie

teruggebracht tot haar ware betekenis: een storm
in een glas water. Een paar foutjes tengevolge
van een niettemin altijd onvergeeflijke noncha»
lance in geldzaken blijken nu achteraf wel opge»
blazen te zijn tot misdadige gedragingen, waar»
meo de rechter zich had te bemoeien. Met wat
meer kalme zakelijkheid zou cen kwestie als deze
niet zulke proporties hebben aangenomen en zelfs

binnen do muren van het plaatselijk gezag kun»
nen zijn afgehandeld.
Enfin de heer B-, wiens naam aanvankelijk door

de enorme geruchten lelijke stoten kreeg, is d'oor

dit vrijsprekend vonnis weder gerehabiliteerd, wat
ons buitengewoon veel genoegen doet.
Dat hiermeo de zaak B. nu ook volkomen af»

gedaan moge zijn.

Lees de nieuwste boeken
2613 Baum, Vicky. Liefde en dood op Bali.

2596 Slooten v. A., Waar het bamboe ruischt.

2605* Belinfaite, E., We slaan er ons door.
2614 Boylston, H. £>., Leerling verpleegster.

2590 Brookman, L., Toby, de charmante.
2598 Buchanan, M., De moord in de ondergrond.
2616 Bugbee, E., Peggie ontdekt nieuws.
2594 Cose, H. G., De persfotograaf

als speurder.
2593 Heyer, G., Noodlottig alibi.

2600 Leroy, Mad„ Eva vermoordt Biarritz.

2603 Macdon, TroubadoursCowboy.
2599 Manuel, De verdwenen secretaresse.

2601 Olssen, K., Liefde in de lucht.

25S7 Ruch, B., De liefdessidylle van 'n prins.

2602 Short, L., De vrijbuiters van het Westen.
2592 Topping, M., Ann's grote strijd.

Gertenbachs Leesbibliotheek

,GELRÏAW

Achterweg 1 bij de Haltestraat
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I dl^3>^?l m \Jr Haltestraat 6 - TeL 2838;

Wij ontwikkelen alle Rolfilma gratis. — Afdrukken 5 cent Rolfilms (celluloid) 8 opnamen 35 cent-

Schilderwerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Steensma's Vieeshouwerij

verkoopt één kwaliteit

de beste
PEKELVLEES, per ons 16 et

SCHOUDERHAM, per ons . . . . 16 et

ACHTERiHAM, per ons 22 et

Alleen Zaterdag bij aankoop van minstens

50 cent een half pond gekookte -worst of

een half pond Boterhamworst voor 15 cent.

Schoolstraat 3 TeL 2703
— bij de Haltestraat —

g Laat ons Uw
j i
Kleding verzorgen
Costuums, ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Zomercostuums vanaf ƒ 27.50

De beste kwaliteit Tropical . . f 40.00

geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3 '

BADGASTEN ! Uw adres voor

Rijwiel-, Electra-

en Radio-materiaal
is de GOEDKOPE AMSTERDAMMER

HL Sch uilenburg
GROTE KROCHT 5—7 — TEL. 2974

Verhuurinrichling van Autopeds, Kinderfietsen,
Dames» en .Herenrijwielen, Tandems, Alles tegen
de goedkope Amsterdamse prijzen.

EERSTE KLAS REPARATIE*INRICHTING

[GUMMI-:
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse
kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden

DROGISTERIJ

L BLAAÜBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering i

Zonnebrand-artikelen en
Insecten dodende middelen

Kousen

sSaagdi
Geeft Uw zoon of dochter een juweeltje

Van een

SPORTFIETS
geheel verchroomd I Jl «OU
"betaling desgewenst ƒ 1 per week, zon»

der vooruitbetaling.
^

Autopeds f5.80, f7.50, f&SO

Rijwielhandel Jan Poo
Haltestraat 58 Telefoon 2613

Een ideale Zomer
gaat U tegemoet, maar dan moet U ook weten, waar U uw vlees en vlees»
waren zal kopen.

„DE CONCURRENT"
doet zijn naam eer aan en daarbij toch. alles prima kwaliteit.

LET OP ONZE ZATERDAGSE EXTRA RECLAME

1 pond Reuzel voor slechts . . , , 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a 40 cent

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 15 et

Grote Afslag! Vet Spek 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

Haltestraat 5 - Telefoon 2994
's avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.

Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

I

TAXI - LUXE VERHUUR Be! op 2-1-2-3
GARAGE SCHROEDER Heemskerkstraat 3

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLAS
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

MS

Mevrouw

!

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568
concurrerende prijs,

Amsterdam en Om»
Vraagt prijscourant.

$ WASGOED tegen

g ook voor Haarlem,

• streken. —

'WASSERIJ
J. VISSER

I v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568

MAAR

Balks Brood £% f)

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989

IETS NIEUWS
Divanbedden met ingebouwde
matras, zeer practisch.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

ÏS HET NOG NODIG
te zeggen, dat er voor al Uw
Groenten en Fruit

hier ter plaatse een zaak is, die U in alle op*
zichten tevreden izal stellen?

De laagste prijs!

De hoogste kwaliteit!

Steeds vers!

Dit adTes is het van ouds 'bekende:

Jb. ter WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

Geen fooien!

Z» V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerpemans Bazai*
GROTE KROCHT.

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's=Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van den bondspenningmeester F. Hoek te
'ssGravenhage of toezending van postzegels
tot een bedrag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be»
langrijk door dokter TUYT te 's*Gravenhage, ge»
schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

ZOMERGASTEN!

Fijne Vleeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit

KWALITEIT!!
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Paarden Rookvlees
Plockworst
Lever
Bacon
Grove snijworst.

Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst
Berliner
Leverkaas

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm ....." 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage

!

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

n.771. 7—8.30 uur.

n.m. 2—4 uur.

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

Het vertrouwdst
en goedkoopst adres voor

Bloemen en Planten
is en blijft het

GOEDKOPE BLOEMENHUiS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BBHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS*
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Vs kg., klaar voor het gebruik.
Tevens -witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

mm

IE. KONING
Swaluestraat 10

Pakveldstr. 23

Huis- Letter-
schilder en
G lazenmaker

ft

a

9

Handel in Glas-
en Verfwaren

Scherp concurrerende prijzen

WitkalkBehangselpapieren
s

^^^0^»MMitép0,

f,

DAMES- en
HERENKAPSALON

MAISON STABEL
GROTE KROCHT 16

TELEFOON 2759

DE ZAAK OOK VOOR U !>.

H ERENSALON
Zondags Geopend van 9—12 u. v.m.

TAXATEUR en MAKELAAR,

J. WATERMAN
Parallelweg 29 - Zandvoort
is thans TELEFONISCH aangesloten

onder nummer 2092

f een, zegt de gas-
koelkast... heelemaal
niet noodig; dat iets
beslist op gaat. De
gaskoelkast kan het
weten; U kunt haar
Uwe restjes toever-
trouwen; al wilde U ze
een week bewaren...
ze blijven frisch en
smakelijk in de

GRSKOELKRST

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging:
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en Crematies door geheet

Nederland.

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

H.H. ROKERS!!
U-w adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post,
Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C J. BAKKER
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ZANDVOORTSE COURANT
OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V-fJL/ JU J.V^JLJL>JUJL> MJJTLLJ'V>V^ U.JVrt.1^1 JL OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1

—

9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Zwarigheden moeten prikkels zijn, geen
struikelblokken.

POTGIETER.

EEN ADRES AAN DE NED. SPOORWEGEN.
Het gemeentebestuur heeft zich in een schrij»

Ven van 7 dezer tot de Directie van de Ned.
Spoorwegen gewend met het verzoek goede nota
van het volgende te willen nemen:
„Wij hebben de eer U op de hoogte te brengen

van de verschillende nadelen, die de invoering der
nieuwe dienstregeling van 15 Mei j.1. voor deze
Gemeente gebracht heeft.

In de eerste plaats noemen wij de verslechtering
van de aansluitingen in Haarlem wat voor Zand*
voort toch voor veel belang is — zowel naar de
richtingAlkmaar als naar Den Haag zijn deze
minder goed of slecht geworden — vooral de
verbinding naar Alkmaar; de Zandvoortse treinen
komen te Haarlem aan 7 minuten over het
hele en halve uur, terwijl die naar richting Alk»
maar vier of drie minuten over het hele en halve
uur vertrekken.

• Steeds moet dus een half uur worden gewacht.
Slechter is het nog voor de reizigers die van

de richting Alkmaar komen — de treinen naar
Zandvoorts'Bad vertrekken n.1. 21 minuten over
het uur of 52 minuten over het uur, terwijl de
treinen uit noordelijke richting 21 minuten na het
uur aankomen — er moet vooral in de middag»
uren bijvoorbeeld tussen 10 en 17 uur steeds
een uur worden gewacht. De Zandvoortse treinen
vertrekken op hetzelfde ogenblik, dat de Alk»
maarse binnenkomen. Beide om 21 min. over het
uur dus. Vooral voor de Zandvoortse leerlingen,

die de R-H.B.S. te Velsen bezoeken is dit Woens»
dag» en Zaterdagsmïddags een onhoudbare toe»
stand om ruim een uur in Haarlem te moeten
wachten (practisch kan men van geen aansluiting
spreken en dat nog wel op een drukke lijn!)

Ook de aansluiting in de richting Den Haag»
Rotterdam»Dordt is slechter geworden. Vroeger
kon men na ong. 5 min. verder, thans moet men
steeds 20 min. wachten, behoudens enkele geval»
len, wanneer er ook om 14 min. over het uur een
trein vertrekt, hetzelfde geldt ook voor de omge»
keerde richting.

Dan is het verder van groot belang, dat de laat»

ste trein -^van-Amsterdam weer later wordt ge»
steld. In de vorige dienst vertrok deze te 23.30
uur van Amsterdam, thans 23.08, wat wederom
ten gevolge heeft, dat men uit 'Rotterdam, Den
Haag, .enz. een half uur eerder moet vertrekken
om Zandvoort te bereiken dan voorheen, hetgeen
voor velen een grote verslechtering is. Vroeger
was de laatste gelegenheid uit Rotterdam pl.m.

22.37, thans 22.07; Den Haag pl.m. 23.00, thans
22-29.

Gewenst is dus, de laatste gelegenheid uit Am»
sterdam later te stellen, hetgeen dan tengevolge
heeft, dat het vertrek van de laatste trein van
Zandvoort naar Amsterdam ook later wordt ge»

steld, dit dient 'bijv. evenals Zondags steeds 23.59

te zijn en niet 23.44.

Wij nemen aan, dat tengevolge van de ingeleg»
de trein van 's avonds 23.27 de laatste trein naar
Amsterdam dientengevolge later gesteld kan
worden dan thans het geval is, omdat de aanslui»

ting naar Den HaagsRotterdam met de trein 23.27

van hier wordt gehaald.
'Ook voor de bezoekers van vuurwerken (name»

lijk in de zomerdienstregeling) is 23-44 te vroeg.
Wij merken verder op, dat voor Zandv. ook van
'groot belang is, dat 'de avondretours afgegeven
voor de trein, die hier 17.57 vertrekt; in de vorige
dienst vertrok deze trein te 18.12 en waren de
avondretours hierop 'geldig (na 18 uur vertrokken
de treinen).
Thans moet men om de voordelen van deze

goedkope treinen te 'genieten gebruik maken van
de trein, die te 18.27 en na 9 September eerst om
18.57, dus een uur later dan voorheen, vertrekt.

Ook het volgende trok onze aandacht. Inge»
voerd werden z.g. tienrittenboekjes, alleen voor
de maanden Juni, Juli en Augustus voor de 3e
klasse. Wij vragen ons af waarom dit nu niet

voor het gehele jaar wordt vastgesteld en dan
voor alle klassen?
Vooral in de winter is dit voor de inwoners van

groot belang.
Wij vertrouwen, dat U met ons van mening zult

zijn, dat de thans geldende zomerregeling als on»
voldoende voor Zandvoort is aan te merken en
dat .U met onze bewaren bij het ontwerpen van
de winterdienst wel rekening zult willen houden".
Het publiek zal uit bovenstaande de conclusie

kunnen trekken, dat de Gemeente Zandvoort ook
door dit onderdeel van haar taak, om zoveel de
belangen van de gasten en de inwoners te behar»
tigen uit te voeren, het bewijs levert, dat zij een
krachtige bevordering van onze badplaats voor»
staat. Moge zij daarin slagen!

'HET COLPORTAGEVERBOD EN DE
GEVOLGEN

Bekend is, dat de gemeenteraad op 27 Juni j.1.

met 11—1 stem besloot de algemene politie»ver»

ordening te wijzigen en 'n colportageverbod voor
geheel Zandvoort in te stellen. Hoofdzakelijk
werd dit besluit genomen om alle politiek gedoe
uit de badplaats te weren, doch de praktijk
bracht deze week ook iets anders aan het licht.

Door de politie werd namelijk een venter van
dag» en weekbladen aangehouden en naar het bu»
reau overgebracht, alwaar hem werd verteld, dat
het verboden was met bladen te venten.
Het zal dus niet meer mogelijk zijn, dat men

b.v. „De Lach" op het strand zal kunnen kopen.
De gemeenteraad heeft dus een besluit genomen,
dat voor slechts 80 pet overzien werd, want nie»

mand heeft toch bedoeld de verkoop van week»
en dagbladen te verbieden!

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Verbeterde opgave.

'Aan het postkantoor Zandvoort en het daar»

onder ressorterende ambtsgebied werd gedurende
de maand Juni ingelegd ƒ 28376,27 en terugbetaald

ƒ 21871,61. Het laatste door dat kantoor uitgege
ven boekje draagt het nummer 11168.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

'De automatisering van de telefoon heeft voor
Zandvoort vele voordelen gebracht, vooral in de
zomermaanden, omdat dan geen tijd wordt verlo»
ren met de aanvragen van gesprekken. Men krijgt

waardering voor de automatisering, indien men
b.v. tien gesprekken achter elkaar moet voeren.
Voor verschillende personen, die gemeubileerd

verhuren, is de controle over de gehouden tele»

foongesprekken echter niet zo gemakkelijk, daar
men meestal ongeveer tegen de 10e van elke
maand pas de telefoonrekening ontvangt, terwijl

de gasten op 'de Ie zijn vertrokken. Onderwijl
zouden de gasten met het buitenland igesproken
kunnen hebben, terwijl de verhuurders de kosten
na 'hun vertrek zouden moeten betalen. Vooral
dus voor vrije huizen mèt telefoon waren de be»
zwaren vrij groot.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft

zich onlangs tot het Hoofdbestuur van de Poste»
rijen, Telegrafie en Telefonie gericht met het
verzoek in deze regeling een zodanige verande»
ring te brengen, dat bij aanvraag meteen de kos»
ten van de telefoongesprekken over de afgelopen
maand kunnen worden opgegeven.
Een dezer dagen ontving het bestuur het vol»

gende antwoord:
„In antwoord op uw schrijven deel ik U mede,
dat in de door U bedoelde gevallen bij tijdig

te voren ingediend verzoek een opgaaf kan wor»
den verstrekt van hetgeen na de laatste afre»

kening verschuldigd is -voor automatisch afge»
wikkelde gesprekken.
Voor het verstrekken van de opgaven zullen
'de daarop vallende administratieve kosten ad
25 cent per keer berekend worden.
Verzoeken als vorenbedoeld gelieve U te rich»

ten tot het Hoofd van het Telefoondistrict te
Haarlem."

De DirecteunGeneraal
(w.g.) onleesbaar.

Dit antwoord van den Directeur»Generaal zal
met genoegen door de verhuurders van vrije hui»
zen worden gelezen.

EEN TWEEDE HARDDRAVERIJ.

Gezien het succes van de eerste harddraverij
op 22 Mei j.1. heeft het bestuur van de Veren!»
ging voor Vreemdelingenverkeer besloten op
Woensdag 27 Juli a.s. wederom op de Boulevard
de Favauge een draverij te organiseren. Als at»

tractie zal de wedstrijd, welke 's avonds wordt
gehouden, verlicht worden door honderden elee»

trische lampen, welke een fantastisch schouwspel
zullen opleveren. Een draverij met avondverlich»
ting is in Nederland nog niet gehouden, zodat
Zandvoort de primeur heeft.

Als prijzen worden beschikbaar gesteld ƒ 400.^

ƒ150, ƒ 50 en ƒ 25, terwijl de paarden, die tot de
laatste aanloop aanblijven, *n bedrag van tien gul»

den ontvangen. Voor den berijder van het winnen»
de paard stelt het bestuur van de VW een gou»
den dasspeld beschikbaar. "Des avonds om 6.30
uur wordt een défilé gehouden; voor het schoon»
ste geheel stelt de directie van de Hafam te Haar»
lem een prijs van ƒ 25 beschikbaar.
Nog kan worden medegedeeld, dat getracht zal

worden extra trams en treinen te laten lopen.ook
nog na 12 uur des nachts. Voorts zal worden ge»
probeerd avondretours te laten gelden vanaf 5
uur i.p.v. 6 uur n.m.

VOOR ONZE WINKELIERS.

Het feit, dat juist in de tijd van het Regerings»
jubileum van H.M. de Koningin sterk de nadruk
zal vallen op hetgeen Nederland tot stand bracht
en brengt deed in de kring van het winkelbedrijf
het plan ontstaan daarbij aan te sluiten, door juist

in dit tijdvak alleen en uitsluitend Nederlandse
voortbrengselen fin de etalages naar voren te
brengen.
De Vereniging „Nederlands Fabrikaat'Verleen»

de desgevraagd hierbij gaarne haar medewerking.
Zij besloot echter tevens dit plan breder op te

zetten en trad in overleg met de drie Midden»
standsbonden, de Raad voor het grootwinkelbe»
drijf in Nederland en de Industriële werkgevers»
organisaties.
Het resultaat van dit overleg was de vorming

van een werk»comité, waarin bovengenoemde or»

ganisaties benevens de Vereniging „Nederlands
Fabrikaat" zitting hebben.
Voor wat betreft de drie middenstandsbonden

werd de organisatie overgenomen door hun „Co»
mité van Actie voor het Middenstandsbedrijf"
Mauritskade 23, te 's Gravenhage, dat gaarne in»

lichtingen verstrekt.
Aan alle plaatselijke middenstandsverenigingen

werd een opwekking tot deelname gezonden. Uit
verschillende delen yan ons land kwamen dan
ook reeds aanmeldingen binnen. In verscheidene
gemeenten zal deze Nederlandse»Fabrikaat»De»
monstratie deel uitmaken van de algemene huldi»
gingsplannen.
De aansluiting aan deze actie, waaraan voor de

'deelnemende winkeliers geen kosten zijn verbon»
den, wordt zeer aantrekkelijk gemaakt, doordat
„Nederlands Fabrikaat" bereid is hieraan een eta»

lagewedstrijd te verbinden en vele prijzen be»
schikbaar te stellen.

Ook van de zijde van het grootwinkelbedrijf
(inlichtingen bij het sccretariaat'van de Raad voor
het Grootwinkelbedrijf, Lcidscstraat, 86, Amster»
dam C) en 'de industrie werd reeds medewerking
verkregen.
Nadere inlichtingen worden ook verstrekt door

de Vereniging „Nederlands Fabrikaat", Badhuis»
weg 145, 's Gravenhage.

BEKENDMAKING.
Namens Burgemeester en Wethouders van Zand»
voort wordt door deze de aandacht gevestigd op
de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken No. 5462 M/P Ore., betreffende beschik»
baar stellen van premies voor verbetering van
arbeiderswoningen.

'Enige van de belangrijkste punten laten wij
hier volgen:
Gegrond op de mening, dat verbetering van be»

staande woningen op dit moment te verkiezen
is boven nieuwbouw, waardoor onvolwaardige ar»

beiderswonmgen onverhuurd zouden blijven,

heeft men de gelegenheid geopend om verbete»
ringen te doen aanbrengen met Va van de kosten
als toeslag, tot een maximum der toeslag van
ƒ 165 en in zeer bijzondere gevallen tot ƒ 240.
Dus de rest, of 2

/3 der kosten, komt voor eiges
naars rekening. 'Dat de gemeente van die V.i weer
Vs voor haar rekening moet nemen, is voor den
eigenaar van de woning van minder belang.
De verbeteringen mogen 'bestaan o.a. uit:

verbetering van een verouderde inrichting,
bescherming tegen vochtigheid of brangevaar,
verbetering sanitaire installatie,

aansluiting riolering,

restauratie verwaarloosde woning,
aanbrengen van gas, water of electriciteit,

het splitsen v. 1 grote in 2 kleine woningen,enz.
Zoals bovenstaand wordt aangegeven, mogen

de totaalkosten in gewone gevallen ƒ 495,— be»
dragen en in zeer bijzondere gevallen ƒ 720.—

.

Nu zal men wel begrijpen, dat voor 't verkrijgen
van de premie eisen zijn igesteld, om deze alle»

maal op te noemen zou te ver voeren, doch daar»
voor kan men informeren op het bureau van Pu»
blieke Werken, 'Grote Krocht no. 10, iedere mor»
gen van 9—10 uur.
Daar op Burgemeester en Wethouders door het

Ministerie van Binnenlandse Zaken een beroep
werd gedaan om in voorkomende gevallen mede»
werking te verlenen, zal men goed doen om ten
spoedigste bij de Dienst der Publieke Werken,
Grote Krocht no. 10, inlichtingen te vragen, daar
slechts kan worden geholpen voor zo ver een be»
drag door het Departement beschikbaar is ge»
steld.

De Wethouder der Publieke Werken.

DRINGENDE BEDE.
2 Werklozen vragen mij herhaalde malen om

een eostuum, grote maat, èn één jasje of costuum
gewone maten. Voor Zandvoorters bestemd.Gaar»
ne wordt alles afgehaald.

Dankend, Mevr. v. ZEUL,
Wilhelminaweg 17.

ORANJE VERENIGING ZANDVOORT.
'Deze vereniging houdt een algemene leden»ver»

gadering op Dinsdag 19 Juli 1938 des avonds
acht uur in „Ons Huis".
De agenda vermeldt als punt 4: bestuursverkie»

zing; lo wegens periodieke aftreding van 'de he»
ren Van Alphen, Slegers, Gerke, Attema, Vader,
Van der Waals, Koning en Van dor Mije, die al»

len herkiesbaar zijn en 2o ter voorziening i.d. va»
cature ontstaan door 't bedanken van den heer
Mr. P. L. J. Reijinga.
Punt 5 luidt: Bespreking feestelijkheden op 31

Augustus a.s. en op 6 September a.s. ter gelegen»
heid van het regeringsjubileum van H-M. de Ko=
ningin.

NIEUWE ABONNE'S NET ZANDVOORT
TOT 12 JULI 1938.

2293 Bakkenhoven, P., Levensmiddelen'bedrijf,
Diaconiehuisstraat 21;
2288 Brassine, V.J., Gedipl. Dans» en Schermlc»
raar, Brederodestraat 25;
2403 Eersten, J.'H. v.d., Juwelier, Bid. de Fav. 37;
2180 Knapper, Dr. G, Brederodestraat 143 (tijd.

aansluiting);
2254 Krot, P. C. W. J., Dr. Metzgerstraat 27;
2738 Mode» en Sporthuis, L. Moscoviter, Zee»
straat 18;
2273 Mumm, W., Brederodestraat 167;
2184 Okkenburg, Fa. W. van, Kruidenierswaren,
Oosterparkstraat 53;

2374 „Ons Huis" Volkskoffiehuis, Dorpsplein 5;

2913 Pension Camphuijnder, Burg, Engelberts»
straat 105.

2702 Pension Duinwinde, Dames v. Ginkel, Part.

Verpl., Brederodestraat 131;

2S12 Pension Magdalcna, N. Koomen, Dr.
Smitsstraat 6;

2605 Raditch, S., JugosIavische»Oriëntalsche
Confiserie en Fabriek, Strandweg 2;

2519 Roode, W. de, Groenten» en Fruithandel,
Bakkerstraat 6;

2613 Rijwielhandel Jan Pool, Haarden, Stofzui»
gers, Motoren, 'Haltestraat 58;
2261 Tas, Dr. J., Boul. P. Loot 20 (tijd. aansl.);

2172 Tetterode, M. v., Steen» en Beeldhouwer,
Brederodestraat 174;
20fi7 Uppcnkamp—v. Dijk, S., Brcdcrodestr. 137;
2902 Visser, Ben, Sigaren, Sigaretten, Tijdschrif»

ten; Zeestraat 1;

2851 Vries, C. de, Schoenmagazijn en Electr.

Rep. Inrichting, Haltestraat 55:

2087 „De, Waag", Manufact. Mag., Badgoederen,
Japonnen, Tricotages, 'D. en H.»modc»art. Halte»
straat 40;
2092 Waterman, J., Taxateur, ondem. v. publ.
verkopingen. Parallelweg 29b.

MONDACCORDEONVER. „EXCELSIOR"
De prijzen behaald op het laatst gehouden con»

cours in Rotterdam, zijn gearriveerd en zijn te

bezichtigen in de etalage bij den heer W. Gerten»
bach, Achterweg.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van S tot en met 14 Juli 193S-

Geboren: Yvonne Margaretha, dochter van N.
Bronkhorst en N. Oosterloo, N. Beetsstraat 20.

Overleden: C. M. C. J. van Baard a, weduwe
van C. A. Gerke, oud 78 jaren; C. Langeveld,
weduwe van P. Hulsbosch, oud 72 jaren-

Gevestigde personen:
F. Kruger van Heemstede, Wikkelaan 8.

J. Bootsma van Amsterdam, Brederodestraat 72
A. de Fouw, van Amsterdam, de Ruyterstr. 5.

HET SCHOOLREISJE VAN DE 7e KLAS
VAN SCHOOL B.

We zouden een reisje gaan maken en moesten
om half negen bij de school zijn. We waren alle»

maal present, maar de „bus was er nog niet. Na
ongeveer 7 minuten gewacht te hebben, kwam de
bus van Kerkman. Een luid hoera steeg op,
daarna stapten we in en vertrokken. Onderweg
zongen we vrolijk en ongeveer kwart over tien
stapcen we uit bij de melkinrichting „De Hy»
giënische" in Hilversum. Ons bezoek kon niet
lang duren, want we moesten om half twaalf bij

de A.V.R.'Ó.»studio zijn. De assistent leidde ons
rond, we brachten een bezoek aan de koelkast,
die afgesloten was met 'n dikke deur. Het meeste
interesseerde ons het vullen der flesjes en het
capsulcren. Toen het tijd was, kregen we een fijne

tractatic, n.1. fosco en ijs.

Toen vertrokken we naar de A..VR.O.»studio.
We waren precies op tijd.

'Daar hebben we het leukst gevonden de hoor»
spclkamer. 'Het onweer van Oom Karel was net
echt. We zagen ook, hoe ze regen en wind ma»
ken. In een soort onderaards gewelf hoorden we
de muziek boven ons. Dat was de uitzending,

want het was Dinsdag. Oom Karel zei, dat we
doodstil moesten wezen, dan mochten wc de uit»

zending bijwonen. We beloofden het, hij zou de
deur openen, toen een paar jongens begonnen te
lachen.
Oom Karel zei: „We zullen niet gaan, want het

kan niet". Toen we hem smekend aankeken, leg»

de hij zijn hand op het hart en gingen we net als

de ganzen achter elkaar op de tenen naar binnen.
Daar zagen we beneden ons de muziek. We za=>

gen Kovacs Lajos dirigeren en we hoorden Bob
Scholte zingen. Het was enig. Ook waren er
van die leuke stoeltjes, als je ging staan, dan
gingen ze omhoog. Toen we alles gezien hadden,
gingen we naar de hei eten. Daar kregen we ijs,

want drinken hadden wc niet bij ons. Toen gin»

gen we spelen met Kerkman, doch er was één
teleurstelling, het begon te regenen. Een half uur
waren we op de hei geweest en toen vertrokken
we naar de speeltuin „OudsValkeveen". 'Daar was
het echt gezellig, je kon paardje rijden, bootje
varen, schommelen en er was ook een doolhof
met lachspiegels.

Het was druk in de speeltuin.

Na een poosje gespeeld te hebben, kregen we
een consumptie. Daarna mochten we nog wat
spelen, en zijn we nog bloemen -wezen plukken.
Toen het tijd was, gingen we naar Zandvoort
terug. Luid zingend van „het is fijn geweest",
kwamen we om kwart over zeven bij school. Na
een hoera voor Kerkman, die zo fijn gereden en
voor den meester, die zo hard gezongen had, gin»

gen we voldaan naar huis. Het was een onver»
getelijke dag.

Annie Bakker.

VEILING.
Makelaar W. Paap zal ten overstaan van No»

taris B. M. Sernee te Haarlem in veiling brengen
het huis. en erf Hogeweg 28 te Zandvoort.

VUURWERK.
De V.V.V. organiseert a.s. Woensdagavond voor
het Noorderbad een «root vuurwerk, dat gedeel»
telijk op zee zal worden ontstoken.

NIEUWE ZAAK.
Deze week opende de heer H. Velleman m per»

ceel Stationsstraat 4 een zaak in Banket en Ge»
bak. De heer Velleman, die bekend staat als een
eerste klas confiseur en cuisinier zal er naar stre»
ven datgene te geven wat ieder ;vreden zal

stemmen.
De diverse malen dat zijn artikelen werden be»

kroond spreken voor zich zelf.

Zie verder de advertentie in dit blad.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Jeugdwerkloosheid.

Kregen we de vorige week een indruk van de
omvang der jeugdwerkloosheid door enige cijfers

te plaatsen en realiseerden we ons de ontzettendo
gevolgen voor het maatschappelijk levenspeil door,
de gevolgtrekking te maken, wat zo'n ontstellend!

grote groep ongeschoolden of in»hct»geheel»geen»
vakkennis»bezitfenden straks zal hebben te door»
staan, dan stalt het vast dat iedereen, naar mate
van kennis en vermogen, mee moet werken om
aan deze nood te helpen paal en perk te stellen.

Gezien de historie, waaruit blijkt dat na ins

zinking van het bedrijfsleven, steeds weer op*
leving volgt, behoeft er niet aan te worden ge»

twijfeld dat aan 'de inzinking, welke wc thans
beleven, ook een einde komt. Alhoewel in het
verleden die achteruitgang sneller tot staan kwam
en een economische crisis spoediger afdreef, is

wanhoop op verbetering, niet juist en geheel mis»
plaatst.
We mogen toch zeker aannemen dat uiteinde»

lijk de verdwazing in de wereld, het wantrouwen,
de machtswellust en de naijver, door het volk
zelf, dat onder zo'n hoge druk staat in het tegen»
woordige tijdperk, een einde zal nemen, omdat
het dit niet langer verdragen kan, en omdat niet

alleen de arbeidende klasse hiervan het slacht»

offer is, maar ook de middenstanders en de
hogere klassen.
Thans gaat echter nog de hulpbiedende hand

uit naar de arbeidende stand, in de vorm van
werkkampen, centrale werkplaatsen, werkobjec»
ten en commissies die zich met de zorg voor de
jeugdige werklozen belasten.

Dat " men dan ook dit zware werk, dat do
besten onder ons hebben aangevat, zal weten te

waarderen, door medo te werken, want al is de
jeugd waar het om gaat op het ogenblik nog niet

ten volle overtuigd van de ernst van de toestand,
toch zullen de vaders en de moeders, die onge»
twijfeld met zorg de toekomst van hun kinderen
tegemoet zien, zeer onverantwoordelijk handelen,

door alles maar met een soort flegma te aanvaar**

den, wat niet te verdedigen is.

Hoe U kunt medewerken, daarover in de vol»

gendo artikelen.

Do Commissie houdt zitting elke Zaterdag»
middag in het gebouw Grote Krocht 10 van 3—

4

uur.
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IS
AAN
Leden en Belangstellenden
het vcr/ock ons spoedig even te berichten, wie
deel wil nemen aan een excuisie naar het Cremas
tonum te Westcrvcld op Zondag 28 Augustus-
Van Zandvoort kunnen slechts 20 personen mee.

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

ra

COLLECTE.
Men ver/oekt ons mede te delen, dat op 24 Juli

een collecte wordt gehouden ten bate van het
Isr. Armbestuur. Collectanten kunnen zich aan»
melden bij den heer M. Frank, Dr. Joh. Mct^ger»
straat 82.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C.Z.)
De adsp. van Z.C.Z., die mee willen doen aan

de wedstrijden op Woensdag 20 Juli in het Noors
derbad kunnen zich opgeven bij de badmeester.
Nu het weer gunstiger is, verwachten wij op

onze trainingsavonden alle leden en adsp.
De heer Mangcr was reeds enige malen daar,

en heeft al veel adsp. onder handen gehad.
Ook had ik graag, dat degenen die einde Aug.

met ons uitstapje meedoen 'het even opgeven.
Nader bericht komt nog m het clubblad.

SH.D.

VERLOTING.
De verloting ten hate van een verkeerstafel

voor school B zal Donderdag 21 Juli 's avonds
9 uur m school B gehouden worden.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn

„DE VIERSPRONG"
Ruime keuze
Flor de Tomento, Twentse Bank, Vossen Breuers,
Duc George, Willem II, Ritmeester, Haagse Post,
Nederlandse Bank, Spanera enz. enz.

Grote Krocht 25 C. J. BAKKER

IETS NIEUWS
v, Divanbedden met ingebouwde

matras, zeer practisch.

WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

Kijk onze koopjes 1 1

Swift Schoenen f 3*75
Scherp concurrerend met onze 'bekende RUBBER
SANDAiLE'N. Komt en ge koopt!!!

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
' & OUD = BELASTING 'AMBTENAAR

38 KOSTVERLORENSTRAAT 38
Telefoon 2712.

IVJSEP VAN EGERE N

Dameskap ster
aan huis te ontbieden

?Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP *

2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

Uw adres
te Zandvoort, waar uitsluitend

1e kwaliteit Rund-,
Kalfs- en Lamsvlees
en Fijne Vleeswaren

is de van ouds bekende

Joodse Slagerij

Fa, Wed. L. Bloemendal
ZEESTRAAT 21 _ TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes
Ook KIPPEN O.R.T.

SEIZOEN OPRUIMING!!
DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat

BRENGT WEER SPOTKOOPJES !!!!!!!!
Dames Japonnen vanaf 98 et; Kinderjurkjes vanaf 2°

i

et; Dames
Nachthemden 69 et; Dames Onderjurken, prima fil d'écosse 59 et;

Prima Dames Camisoles en Directoires 39 et, per stel 75 et;

Heren Interlock Shirts en Pantalons, ook grootste maten 36 cent;

Heren Overhemden va. 59 et,de mooiste file d'éeosse heren sokken
25 et; Nog een kleine partij primazijden Dameskousen 36 et, de
nieuwste zijden dames Sportkousen 49 ct;Alle kleuren Sokjes tegen

spotprijzen!! Kelners Jassen alle maten nu.... 195 et

Nog enkele stuks 'blauwe Werkjassen, nu 98 et

Dames witte Stofjassen, alle maten ƒ 1-25; Molton Dekens, geheel
Wit, vanaf 68 et. Grote Borduurkleden 130x160 98 et. Profiteer nog
steeds van onze WOL*RECLAME*AANBIEDING!In allé soorten
Onze nieuwste soorten Badpakken verkopen wij met 10% korting.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa-
— bons 1 gulden aan goederen terug <—

VOOR PRIMA DIVERSE

Gebak, Diners, Schotels, Salades etc*
IS UW ADRES:

H. V e I I e m a
CONFISEUR—CUISINIER.

Steeds verse SLAGROOM=GEBAKJES en PUDDINGEN.
Neem proef met on?e

FRIESE BEKROONDE DUIMPJES
STATIONSSTRAAT 4

••«

AAN DE BEWONERS
van ZandvoortóZuid, omgeving Brederodestr. enz.

HET adres voor Uw
ROOKARTIKELEN is bij

Sigaren-Magazijn „BREDERODE"
Tel. 2221, Paradijsweg, hoek Brederodestraat Tel. 2221

Ie klas merken Sigaren, droog en goed verzorgd

a.o. Balmoral, Wh. Ash, Bergman Carels, Ritmeester

Verkrijgbaar CARL UPMANN Sigaren

AUeenverkoop der RERACO Sigarenmerken-

Ruime sortering CIGARETTEN in alle prijzen

en steeds vers. Ziet de Etalages.

Beleefd aanbevelend,
J. C. VAN HOUTEN.

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN
Bloemkool, per stuk .

.

15 et

Tomaten, 3 pond 25 et

Spinazie, per pond 6 et

Snijbonen, per pond .

.

18 et

Sperciebonen, per pond 18 et

Dopertjes, 3 pond 25 et

BI. Capucijnders, 3 pond 25 et

Beste Zand, p. kilo 8 et

Tuinbonen, 3 pond 10 et

Blanke en Blauwe
Eigenheimers, p. k.g. 9 et

Kleintjes 6 et

Andijvie, 5 pond 25 et

Druiven, per pond 30 et

Komkommers 5 et

Grote bossen Wortelen 15 et
Sla, 3 krop 10 et

Postelijn 5 et

Gratis horen en thuisbezorgen.
Schoonmaken van groenten en aardappelen.

Willem Drayerstraat bij de Dr. Gerkestraat

Tandheelkundig; Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren:
Maandag
Dinsdag
Donderdag n.m
Zaterdag n.m.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

7—8.30 uur.

2—4 uur.

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

Dames-Janhagel
van 50 cent voor 30 et per % pond

Ons machinaal gesneden
1 brood blijft langer vers!!

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga . Kostverlorenstr. I 2929»»»#»»»

ij: XHeden noteren wij
per k.g. 10 kilo 25 kilo

KLEINE ANDIJKER MUIZEN 6 et 55 et f 1.20
KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN 7 et 60 et 'ƒ 1.35
DUIN DRIELINGEN 6 et 55 et ƒ 1 25
SCHOTSE MUIZEN 6 et 55 et ƒ 1.25
ANDIJKER MUIZEN 7 et 60 et ƒ 1.35
PRIMA BLAUWEN 8 et 75 et ƒ 1 75
BLAUWEN DRIELINGEN 7 et 65 et ƒ 1.60
DUIN ZAND 8 et 75 et f 1.75
ZEEUWSE EIGENHEIMERS 10 et 90 et ƒ 2.00
FRIESE BORGERS 11 et 100 et ƒ 2-25
ZEEUWSE BLAUWEN, koken niet af 10 et 90 et ƒ 2.00
ZANDVOORTSE DUIN 10 et 95 et ƒ 2.25

t

KRIJGT U GASTEN
Wij verhuren Ledikanten, Bedden, Dekens, Meu«
beien, Strandwagens enz. per week en per maand.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Costumière
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

i

BADGASTEN!
U hebt zich.te Zand-
voort gevestigd, zie

hier dan Uw juiste

'

adres

SLIJTERIJ BRINK
WIJNHANDEL

Grote Krocht 28 - Telef. 2654
Sedert 1924

KRIEL per kilo 5 cent

GROVE DUIN per kilo 6 et 10 kilo 55 et 25 kilo f 1.25

Gratis schrappen - Hotels, Pensions extra korting

Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging vanaf 5 kilo in

Zandvoort, Aerdenhout, Bentveld, Haarlem enz. Het adres

voor Uw wintervoorraad verzenden door het gehele land i
%
X
X

^^^^«^*«

Van Deursens
speciaalzaken in Aardappelen

Gevestigd sedert 1851

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274
Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15879

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

Wij pakken het anders aan
RIJWIELEN, vanaf f 15.75

STOFZUIGERS, vanaf , 22.50
AUTOPEDS 5-00

KINDERWAGENS 19.75
KINDERLEDIKANTEN 3.90
LAMPEKAPPEN MET SLUIER 4.90

Al deze artikelen
met volle garantie.

• de GOEDKOPE AMSTERDAMMER

H* Schuilen burg
GROTE KROCHT 5^—7 — TEL. 2974

Lees de nieuwste boeken!
o.a.

2613 Baum, Vicky. Liefde en dood op Bali.

2596 Slooten v. A., Waar het bamboe ruischt.
2605* Belinfante, E., We slaan er ons door.
2614 Boylston, H. D., Leerling verpleegster.

Gertenbachs Leesbibliotheek

.GELRIA"
Achterweg 1 bij de Haltestraat

;u

li

Fa, P. BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij» N.V. haltestraat.No. 10
_ ^ _ _

—

i i Zandvoort - TEL, 2005

BRONWATEREN LIMONADES WIJNEN

Crape-Orange
Fruit

Amerikaans Import
merk „BLËU.-SEAL"

per halve fles . . f 0.15

Bronwateren

Victoria
•Hollandia
Apollinaris
Vichy
Fachingen
Emser

ƒ 0.28

„ 0.24

„ 0.37

„ 0.41

„ 0.40

„ 0.55

Vruchtenwijnen



GEVRAAGD -DIRECT
"voor oude Vader van 82
jaar, enige maanden:

Kleine^Zit-Slaapk.
.gelijkvloers, met Pension
ƒ 10 — per week, in bur»
gerzin, liefst met tuin.

J3r. bur. Zandv. Courant
•Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 303.

Gemeubileerd
Huis

gevraagd voor Augustus,

Ongev. ƒ 90 p.m.

JBr. Oct, Rijnstraat 103,

Amsterdam, tel. 90281.

Gevraagd voor half Juli-

holt Augustus

Gem. Zit-(Slaap)k.

met gibruik van keuken
Brieven met omsohrij»
ving en .prijs onder F.V.
2690, Alg. Adv. Bur. A.
de la Mar Azn-, Amster»
dam»C.

Gevraagd, rustige koele

Gemeub. Kamer
voor het houden van
spreekuur, 1 dag of 1

avond per week.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 301.

Door Duitse Jongedame

Hollandse
Conversatieles

gevraagd. Boul. Paulus
Loot 47, „De Schelf".

GEVRAAGD:
Klein gem.[Huisje

of 2 kam. m. gebruik
keuk., waarin 2 2»pers
bedden, gehele maand
Aug. Ongev. ƒ 35.— p.
mnd. Br. ond. no. 304
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVRAAGD
door echtpaar met kind
(8 jaar)

Zit- en Slaapkamer
met kookgelegenheid,
vanaf 1 Aug. voor 2 a
4 weken. Br. m. prijsopg.

ond. no. 302-
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

Te koop t

2 IJskastjes, koelcel,tuin»

tafeltjes, parasols, tuin»

en serrcmeubclen, half

gas»half kolen fornuis, 4
mooie kronen voor zaal
of eetkamer, iets aparts.

Uw adres is:

N.V. WaterdTinker, Gr.
Krocht 20, Tel. 2164.

BIEDT ZICH AAN:
Net flink Meisje

26 jr., zelfst. kunn. wer»
ken en eenvoudig koken.
Br. ond. lett. B. Boek»
handel. Lorcn/.

TE KOOP:
Vleessnijmachine

klein model, geschikt

voor pensionhouder.spot»
prijs, slechts ƒ 20

—

N-V. Waterdrinker,
Gr. Krocht 20 Tel. 2164

BELONING
VERLOREN in 't dorp:

Gouden
Schakelarmband

met vijf goudstukken.
Togen beloning terug te

bez. Stulp, Marathonweg
8huis, Amsterdam.

lf3k\
DAT HAD U HIET GEDACHT

dat uw «choontja» x66
fijn. o»* nleuvr konden
worden gerepareerd. Dat
Is hot werk, dat «on wer-
Kelljka „schoonmaker*
maakt.

SCHOENMAKERU

GEVRAAGD:

NETTE WERKSTER
voor de vacantieweken.

Aanmelden: Kinderhospitum Clara»Stichting,
Kostverlorenstraat 93.

WONINGBUREAU
„KENNEWIERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huumnsen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Waterdichte kampeertenten
voor Va v.d. prijs, iets smoezelig (demonstratie).
Courante maten, volle garantie. ,/THE INDIANA
WORKS" — Agentschappen voor Nederland:

Haarlem. Den Bosch
Zijlweg lil - Koningsweg 119

Krijgt U Gasten
Te huur of te koop complete Kinderledikantjes,
•moderne Kinderwagens op dikke banden, Trek»
wagentjes, Boxen, Kinderstoelen enz. bij het van
<ouds bekende adres:

Mej* E* Bol * Duinstraat 3

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN
Zijn zin was van haar af, want de liefde was op
de Joop en hij bood aan "Waterdrinker zijn meu»
beien te koop waarbij was:

Salon Garnituur, best. uit Chesterfield Bank met
3 Crapauds, eiken Lits jumeau met 2 Auping ma»
trassen, Eiken cylinder Schrijfbureau. Boekenrek,
Bridge»tafeltje en nog vele andere goederen. Ga
naar het bekende adres en U vindt wat U zoekt.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 21Ö4

Reeds 18 jaar Uw
Leverancier voorZUURWAREN

KOMKOMMERS 11 et

PEKËLAUGURKEN 2 et

.ZOET»ZURE AUGURKEN, 8 stuks a . . 10 et

,GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEM.OENEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M. BLITZ
ZEESTRAAT 19 - TE LEF. 2831

F"I TELEF. 2410

ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN;
I % pond Vruchfcenwafels sinaasappel van 25 voor 21 cent

Vandaag voor 't laatst bij:

2 Repen a 5 et 1 GRATIS
Zolang de voorraad strekt.

2 flessen Bessensap voor slechts 25 et

Zoekt U de nieuwste snufjes in

BAD- EN STRANDKLEDING
dit vindt U in uitgebreide zin voor

Dames, Heren en Kinderen
in het

Koopjeshuis
Kerkstraat 32—-34 Ziet de Etalages

Thans Telefonisch aan- <1 1 Q j
gesloten onder No. AtmD"^f"M.

THEATER *t„MONOPOLE
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag tot en met Donderdag 21 Juli 193S
Iedere avond 8.15 uur. 7 Dagen! 7 Opvoeringen!

Eén voorstelling per avond!!

Opvoering van een groot Vaeantieprogramma ! !

Joan Crawford, Clark Gable en
Franchot Tone

in de grote superfilm der Metro Goldwyn Mayer:

De vlucht voor
het Huwelijk

Men zegt: voortdurende humor, kleur en tempo,
de Telegraaf; Verfrissend als een koel glas cham»
pagne. Handelsblad; Meesterlijk spel, Het Volk.

Verder een schitterend bij-programma.

Bezoekt ons naar de eisen des tijds ingericht

theater. Nieuwe geluids-installatie 1938.

Een openbaring voor ieder

t

I
Een bezoek aan ons theater is een avond van
heerlijke ontspanning.

Toegang voor iedere leeftijd!

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, StallessBal*

con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

ledere middag 2.30 uur Familie-Kinder-Matinée
Opvoering van een groot amusant programma.

WATT EIM HALF WATT
in hun nieuwste en meest komische film: ^?

JE MOET MAAR BOFFEN |
Groot komisch filmwerk, waarbij de lachsalvo^s j^
niet van de lucht zijn. Verder groot komisch bij» 'jP

programma. ^>
Bezoekt met Uw kinderen on7e Matinée's en U &K
bezorgt ze een feestmiddag. . ^jT

Entree: 20—34—40 cent, alles inbegrepen. ^P

t

„De Waa
brengt de sortering, die U /oekt.

tf

Kinderjurken

I

Bad- en Strandkleding
de nieuwste modellen en kleuren
Dames*, Heren en Kinder Badpakken, zuiver wol

vanaf 79 et «2*1
Badbroekjes voor kinderen, zuiver wol .. 49 et"
Stranclbroekjes, zuiver wol /' 0.9S
Badjassen ƒ S 50, 7.95, 6.95, 5.95, 4.95, 3.95 2.95
Geweldige kcu/.e in PULLOVERS, VESTEN,
LANGE en KORTE STRANDBROEKEN,
HOOFDDOEKEN, HAARBANDEN enz. en/.

DAMES JAPONNEN en
DAMES BLOUSES.

Aardige dames Sporrblouse in zijde ... f 98
Zijden linnen Dames Japonnen (geheel afknoop» * o ge

baar) m wit met marine of rode biesgarnenng O.:?!»

Heren kampeerbroeken f 1.45

BADDOEKEN in alle mogelijke kwaliteiten
en maten, vanaf /' 0.12

THEEDOEKEN f 0.15

LAKENS 150x220 in zwaar graslinncn f 1.29

SLOPEN, grote maat in prima graslmnen ƒ 0.39

Prachtige collectie Borduurkleden, Schor-
ten en alle soorten WOL.

ALLEENVVERKOOP van het wereldbekende
merk CORSETTEN en BUSTEHOUDERS:

TWILFIT
Verder alle Bedrijfskleding- Babygoederen
TAFELLINNEN,

ZIJDEN ONDERGOEDEREN,
KOUSEN, SOKKEN.

HEREN OVERHEMDEN en DASSEN.
Overtuigt U van onze sortering en onze lage
prij/en.

„Eendracht"»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

ManufactureiMiagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
't Meest bekend 't Voordeeligst

Eens klant . blijft klant

isnuimnuiinainiiniiiBiiniinannni

MO DE-VAKSCHOOL]
Voor te openen Modevakschool per

5 SEPTEMBER a.s. S
ter opleiding tot costumière, coupeuse en lerares,
kunnen zich leerlingen aanmelden ~'9

a.s. Maandag en Woensdagavond tussen 7-8.30.5

Clubs en privé»lessen
gebruik.

Ook lessen voor eigen

Mej. NL DE VRIES
GEDIPL. LERARES HALTESTRAAT 55

I SMAKELIJK BROOD!
bakt en levert U de

LUXE BAKKERIJ VAN

f WILLEM van der WERFF f
Gasthuisplein 1, Telefoon 2129 ^

Wij vragen Uw aandacht
voor onz» grote sortering in

GLAS- en AARDEWERK
De nieuwste snufjes op het gebied van

Strandpantalons, Shorts,
Handwerken en Wol

Ruime keuze Strand-Artikelen

P^~ Thans 100 kleuren Gobelin Wol

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

Is U gesteld op goede waar
Bestel dan bij de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

en 't komt voor elkaar

Ook de prijs zal U zeker aanstaan
Daarom naar het adres

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

Een dozijn koopjes
Flinke
Keukenmat

69 cent

Afdruip»
Bakken

34 cent

Stevige
Cocosmatjes

39 cent

2 Liters
Fluitketel

53 cent

2 Gaats
Snijboonmolen
Pédé f 1.18

Twisted
W.C. Mat

39 cent

Grote
Broodtrommel
Alle kleuren 98 C

Flinke Alluminium
Melkkoker

79 cent

Mouwen»
Plankjes

29 cent

Vliegen»
kapjes

10 cent

Grote
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zijn en blijven
het goedkoopste Foto^

adres voor Zandvoort

91JUP1TER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838 Gratis ontwikkelen van alle Rolfilms - Afdrukken ete 5 cent

TE KOOP:
een pracht Kindertheeservies, tevens Pitrieten

Poppen ameublement, 'bestaande uit 4 Crapautjes,
Rond tafeltje, Ligstoeltje, Poppenkinderstoel en
Bankje, iets apparts. Zeer 'geschikt voor verjaar*
klagscadeau. Prijs billijk.

Mej. E* Bol - Duinstraat 3

0.50
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ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE öA.DCOLIiCAN J. OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSÈ COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

' ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

De vriendschap tussen Frankrijk en Enge:
' land is tegen geen enkele andere mogende

heid gericht. Integendeel: het is de vurige

wens van onze regeringen om door middel

van internationale overeenkomsten de op:

lossing te vinden van die politieke probles

men, welke de wereldvrede bedreigen en

van die economische moeilijkheden, die het

welzijn der mensheid in de weg staan.

KONING GEORGE VI
op 19 Juli te Parijs.

BEKENDMAKING.
De Commissaris van Politie te Zandvoort brengt
namens Burgemeester en Wethouders ter kennis
van neringdoenden, dat het voortaan ook voor
leveranciers van "waren ongeoorloofd is de Zui»
derstraat in verboden richting te berijden.

VERGADERING ORANJEVERENIGING
Dinsdagavond j.1. hield de plaatselijke Oranje»

vereniging onder voorzitterschap van Burgemees»
ter H. van Alphen in „Ons 'Huis" een ledenver»
gadering. De voorzitter sprak zijn leedwezen uit
over de ziekte van den heer J. Koning en wenste
hem een spoedig herstel toe.

In de kascommissie werden benoemd de lieren
C. de Vries, Majoor G. Stel en J. M. Gansner.
De bestuursverkiezing werd uitgesteld tot de vers
gadering in October a.s. te houden.
Tenslotte werden de feestelijkheden ter gele*

genheid van de verjaardag van H.M. de Koningin
„en het regeringsjubileum op 6 September uitvoe»
rig besproken. Op 31 Augustus zingen des mor»
gens de schoolkinderen onder leiding van den heer
E. Dees; daarna vertrekt men naar het „Zand*
voort"=terrein, alwaar een ikindervoorstelling ges
geven wordt. Des middags wordt op de Boulevard
een wielerwedstrijd georganiseerd o.l.v. Jan Tulke.
Des avonds 'geeft de muziekkapel „Zandvoort"
een concert op het Tramplein.
Op 6 September wordt de feestdag begonnen

met' Kerkdiensten; om twee uur n.m. wordt geza»
menlijk gezongen op het Tramplein. Een keur»
ploeg van O.S.S. óf „Kunst na Arbeid'' zal voorts
optreden, waarna op het voetbalterrein van
„Zandvoort" een voetbal» en een honkbalwedstrijd
worden gehouden. Des avonds heeft in 'hotel
„Groot Badhuis" een bonte feestavond plaats. In
de pauze zal op het strand een vreugdevuur wor»
den ontstoken-

In de maand October zal tenslotte een feest»
week worden georganiseerd met medewerking van
alle zang» en toneelverenigingen, alsmede va/n
O.S.S. en de muziekkapel „Zandvoort" en de
Mondaccord'eon=vereniging „Excelsior".

U.LO. SCHOOL, ZANDVOORT.
Bevorderd van de Ie naar de 2e klas:

T. Beus, N. Boddé, L. Braun, Ohr. Dees, N. v.d.

Geer, F. Hendriks, S. Henselijn, N. iHofboer, T.
Huizing, E. de Jonge, D. Koper, D. Langewis, A.
Menist, A. Mordhorst, T. Rekkers, J. de Roode,
C. v. Rouendal, W. Rous, L. Slagveld, W. v.d.

Sloot, J. Swaab, J. Veltkamp, A. Weber, L. We»
ber, M. West, G. v.d. Woldc, H. Zegerius, F. v.
Kuyk.

Van de 2e naar de 3e klas:
B. Agsteribbe, J. Beekman, M. Citroen, C. Dees,
C. Dekker, G. Duiker, H. Hogen Esch, S. de Jong,
E. Keur, D. de Leeuw, R. Metz, C. Mulder, J.

Muyshondt, H. Slagveld, L. Schuiten, M. Sliecker,
J. Triebels, A. Weeda.
Van de 3e naar de 4e klas:

R. Bannink, H. v.d. Bos, A. Burry, E. v. Herren»
brugh, H. v. Herrenbrugh, J. Hesselink, E. Jacobs,
R. de Jong, A. Keur, J. Koning, G. Kroneman,
L. Lansdorp, M. Meeth, 'N. der Nederlanden, A.
Paap, F. Poots, B. de Roos, W. v. Solingen, A.
Verhage, J. Weber, H. Wiegand, V. Zeepvat.

GESLAAGD.
Geslaagd voor praktijkexamen boekhouden Mr.

J. van Wijk, opgeleid door W. Klijn Jr.

Geslaagd voor het examen L.O. Piano de heer
Johan S. Otten.
De heer S. Hofstra behaalde te Amsterdam het

diploma Engelse (Handelscorrespondentie met lof.

De heer Hei-man Dees slaagde te Amsterdam
voor het examen van de Ned. Organistenver. voor
het getuigschrift voor orgelspel.

Behalve de orgelbespeling, bevat dit examen
ook het stemmen, de algemene muziekleer en de
orgelbouw.
Een flinke prestatie voor den 16»jarige!

VERLOTING SCHOOL B.
Prijzen zijn gevallen op de nummers: 244, 566,

678, 906, 470, 163, 842, 934, 155, 40, 586, 950, 959,

754, 735, 384, 50, 962, 795, 701, 640, 490, 466, 1S6,

80, 542, 585, 520, 400, 365, 912, 993, 187, 835, 139,

637, 236, 349, 837, 280, 813, 297, 219, 198, 376, 264,

<S43, 95, 94, 915, 904, 801, 807, 514, 63, 951, 24S,

292, 38, 889, 910, 425, 421, 287, 2, 299, 12, 556,

742, 563, 278, 885, 314, 627, 544, 430, 696, 1000, 31
90, 698, 374, 876, 982, 216.

De prijzen kunnen afgehaald worden bij mej.
Zwaniker, lijs tenwinkel, Haltestraat.

Hierbij onze 'hartelijke dank aan allen, die

medegewerkt hebben aan het doen slagen van de
verloting en aan de schenkers van de prijzen.

Namens de OuderiCommissie School B:
A. v-d. BOS, secretaris.

LEZING Dr. HENRI POLAK.
'Het Comité v. Joodse vluchtelingen, afd. Zand»

voort bericht dat Dr. Hcnri Polak, oucMid van de
Ie en 2e kamer der Staten»Gcneraal, op Maandag
25 Juli a.s. te half negen een lezing zal houden
in de grote zaal van „Ons Huis", Dorpsplein, over
JHet antisemitisme in alle tijden".

Eventuele inlichtingen bij liet secretariaat:

Haarlemmerstraat 40, telefoon 2802.

GEVEILD.
Het perceel Haarlemmerstraat 54, dat ten over»

staan van Notaris van Arkel werd geveild, 'bracht

ƒ 3000 op. Koper werd Makelaar \A'. Paap q.q.

VERMAAK»CABARET.
Dit kan U vinden in „Modern" op het Stations»

plein.

Een echte ongedwongen sfeer doet direct aan»
genaam aan, terwijl de gezellige clubjes U zo op
Uw gemakstellen, alsof U thuis zat.

Een afwisselend programma met elk wat' wils,
brengt er de stemming in, die tot het allerlaatste
blijft, zodat ieder het te vroeg vindt, als het
klokje van scheiden slaat.

Een 'bezoek zal U zeker bevallen, daar de entree
vrij is en er populaire consumptie»prijzcn worden
gerekend.
Voor het programma zie de advertentie in dit

blad.

COMITÉ OUDEN VAN DAGEN.
Tot de Harddraverij, welke op Woensdag 27 Juli
a.s. door de V.V.V. gehouden wordt, hebben de
Ouden van Dagen gratis toegang.

Zij kunnen zich aanmelden bij de heren van
Noort, Kleine Krocht; Hildering, Kerkstraat en
C. Kerkman, Prinsenhofstraat 5.

GESLAAGD VUURWERK.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer gaf

j.1. Woensdagavond voor het Noorderbad een
groot vuurwerk met een record aantal 'bezoekers.
'Ongeveer zesduizend mensen volgden met grote
bewondering de verschillende fraaie stukken. In
het bijzonder viel in de smaak het portret van
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard
met het woord Beatrix. Het Wilhelmus werd door
alle aanwezigen meegezongen.

TSJECH'0»SLOWAAKSE NATIONAAL»
BALLET TE ZANDVOORT.
Zaterdag Groot Nachtfeest.

Al enige weken geleden heeft Casino zijn poor»
ten geopend en thans zijn reeds diverse attrac»
ties de revue gepasseerd. Ook nu staan weer enige
mooie nummers op het programma.

:Het Tsjecho»Slowaakse Nationaal=BalIet onder
leiding van de PrimasBallerina Jelizaveta Nikolska
zal Vrijdag en Zaterdag, 22 en 23 Juli, in het
Casino twee gastvoorstellingen geven.
Zaterdagavond zal aan deze voorstelling een

groot nachtfeest worden verbonden, dat in alle

zalen van het Casino tot 3 uur 's nachts zal duren.
Het Ballet zal o-a. uitvoeren: Lente op muziek

van Zoenek Fibich, (BaIlct»Fantasie in Oud»Tsje»
chische costumes uit het heidense tijdperk), dan»
sen uit de Praagse Biedermaiertijd op muziek van
B. Martinu. Voorts een reeks Tsjecho=Slowaakse
Folkloristische en NationaMDansen: Boheemse» en
Slowaakse Rebellcn»dansen op muziek van R.
Mandée en Huwelijksaanzoek op muziek van A.
Kincl.
Voor de danslustigen zei vermeld dat Zaterdags

en Zondags in de Taverne — Grote zaal —
en bij gunstig weer op het terras een Thé» en
Soiree Dansante zal worden gehouden.

OPENSTELLING VAN EEN WEG IN DE
GEMEENTE HAARL'EMMERLIEDE

EN SPAARNWOUDE.
De afdeling Weqcn en Verkeer van den B.B.N,

deelt mede, dat de Houtrijker» of Groencweg in
de gemeente Haarlemnierliede en Spaarnwoude,
welke tot dusverre voor autoverkeer was gesloten,
bij Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord»
Holland van 6 Juli 1938 is opengesteld voor mo»
torrijtuigen en aanhangwagens met een wielbelas»
ting van niet meer dan 1200 kg.

NEDERL. MODEVAKSCHOOL.
5 Sept. a.s. opent mej. M. de Vries een Mode»

vakschool. Mej. de Vries was enkele jaren zelf

leerling van de Ned. Modevakschool en behaalde
daar de diploma's voor costumicre, coupeuse en
lerares.

Hierna was (en is) ze in de praktijk als lerares
werkzaam, zodat men verzekerd kan zijn van een
goede opleiding.
Voor 'bijzonderheden verwij/en wij naar de ad»

vertentie in ons blad.

De grenzen van onze
kennis der natuur*

In de laatste jaren heeft de natuurwetenschap
haar experimentele vondsten dermate zien toenc»
men, dat het menselijk voorstellingsvermogen dit
nauwelijks meer heeft kunnen hijhouden. Zowel
op Ihet gebied van de astronomie, het oneindig
grote, als op dat van de atoomphysica, het onein»
dig kleine, volgden nieuwe ontdekkingen elkaar
in snel tempo op en een alles omvattende theorie
van de 'bouw van het heelal, waarin deze nieuwe
kennis samengevoegd moest worden, stelt zodani»
ge eisen aan ons bevattingsvermogen, dat het
slechts aan enkele ingewijden gegeven is deze ho»
ge vlucht te volgen.
Nu doet zich het eigenaardige feit voor, dat de

allernieuwste theoretische inzichten ons enerzijds
zeer veel verder gebracht hebben, maar anderzijds
zeer duidelijk een grens aangeven tot hoever onze
kennis zal kunnen gaan. Vroeger dacht men daar
anders over. De naturonderzockers stelden zich
het heelal als een uitermate gecompliceerd uur»
werk voor. Wanneer men maar, tot het kleinste
raadje toe, ééns alles uitgezocht zou hebben, zou
men weten hoe de natuur in elkaar zit en zich
kunnen voorstellen hoe alles draait en wentelt.
Maar men is zeer veel bescheidener geworden:
ook de natuurkundige heeft deemoedig moeten
zeggen — wij zullen het nimmer geheel weten.
De nestor der natuurwetenschap Max Planck, die,
dank zij een baanbrekende ontdekking, eens de
impuls gaf tot de nieuwe vlucht, die de theore»
tische natuurkunde genomen heeft, hield vorig
jaar een voordracht' getiteld: Natuurwetenschap
en Religie. Op tachtigjarige leeftijd ziet hij terug
op zijn werk. en komt' tot het volgende inzicht:
Voor den religieuzen mens staat God aan het be»
gin, voor den natuurvorser staat Hij aan het eind.
Het is de moeite waard kennis te nemen van

de feiten, die deze omwenteling teweeg gebracht

Met
van
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voor Uw Taxi ~ Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles op autogebied 2O33 opgebeld !
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Afl], Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort:
Dr. Metzgerstraat 75a

FRANSE LES AAN HUIS
door:

EUG. CHEVROLET
v.h. 10 jaar leraar Berlitz*School

CONDITIES- f 1 PER PERSOON
Meerdere personen reductie.

Besprekingen: Bisschop Callierstraat 14,

Haarlem (bij de St. Bavo Cathedraal)

Een aandenken
zijn mooie

Bloemen en Planten
maar .... dan uit het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomenlo, Twenise Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz enz

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

A. KUIK - KAPPER
SWALUESTRAAT 15

's Zaterdags
knippen tot 4 uur

Kennel „Du Ghateau Blanc"
KONINGINNEWEG 30 _ TEL. 2654

Trimmen — Verzorgen — WasSen
uwer huisdieren.

Hondenbrood Ccsannepreparaten.

EEN WAGEN NODIG??
bel op» 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

IV! I E P VAN EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is :

HL C. van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Voor verse doosjes Matzes 52
1

2 et

Doosjes Crackers 20—10 et
Pakjes Ontbijtmatzes 21 et

is Uw adres

M. BLITZ Zeestraat 19 - Tel. 2831

KRIJGT U GASTEN
Wij verhuren Ledikanten, Bedden, Dekens, Meus
beien, Strandwagens enz. per week en per maand.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 21<54

SEIZOEN OPRUIMING!!
DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat
BRENGT WEER SPOTKOOPJES !!!!!!!!
Dames Japonnen vanaf 98 et; Kinderjurkjes vanaf 29 et; Dames
Nachthemden 69 et; Dames Onderjurken, prima fil d'écosse 59 et;

Prima Dames Camisoles en Directoires 39 et, per stel 75 et;

Heren Interlock Shirts en Pantalons, ook grootste maten 36 cent;
Heren Overhemden v-a. 59 et; de mooiste fil d'écosse heren sokken
25 et; Nog een kleine partij primazijden Dameskousen 36 et, de
nieuwste zijden dames Sportkousen 49 ct;Alle kleuren Sokjes tegen

spotprijzen!' Kelners Jassen alle maten nu.... 195 et

Nog enkele stuks blauwe Werkjassen, nu 98 et

Dames witte Stofjassen, alle maten ƒ 1.25; Molton Dekens, geheel
Wit, vanaf 68 et. Grote Borduurkleden 130x160 98 et. Profiteer nog
steeds van onze WOL*RECLAME»AANBIEDING!In alle soorten
Onze nieuwste soorten Badpakken verkopen wij met 10°/o korting.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa~
bons 1 gulden aan goederen terug —

i FA. TH. PASVEER J2 Haltestraat 37 - Telefoon 2810 S
5 FLINKE KEUKENMAT 69 et 9W GROTE BROODTROMMEL 98 et 9m 2 GAATS SNIJBOON/MOLEN.. 118 et al

8
W VLIEGENKAPJES 10 et S

3 ROL BOTERHAMPAPIER 10 et W
COOOSMATJES 39 et 2^ GROTE DUBBELE MAT 298 et . SW STERKE yOORDEURMATTEN .... 88 et #

# SMT ZIET DE ETALAGES ^| •
w Eendrachtszegcls worden in betaling genomen. w
W HONDEN HALSBANDEN, HONDENRIEMEN #

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa.J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Maandag 1 Augustus 5 uur grote
trekking der

Franse Loterij „Credit National"

Hoofdprijs Fr. 1 Millioen of Vijftigduizend gulden
wordt ten volle uitbetaald. Verder Fr. l

/a milh*
oen; 2 x Fr. 200 000, 3 x Fr. 100.000; 6 x Fr.

50.000 en duizenden prijzen a Fr. 500, storting van
ƒ 3.— geeft recht op 't volle bedrag, dus niet
l/20ste, doch geheel onder aftrek van 2 pet 'Nes
derlandse belasting. Trekk lijst wordt franco toes
gezonden.

Nederlandse gezegelde loten, wettig geoorloofd.

Gelukskantoor „De Kans" - Jansstraat 1

hk Nwc Gracht, Haarlem, Tel. 21101, giro 134408

In Zandvoort verkrijgbaar bij-

Sigarenmagazijn A, van der Werff
Grote Krocht 3

Drogisterij J. G. A. Stijnis

Oranjestraat 7 - Tel. 2327

Ruime sortering

Toilet- en Zonnebrand-Artikelen

REISKUSSENTJES, STRANDTASSEN.enz

(•©•••©SC*

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

IHHIBBB«
Schoenmagazijn

s
het van ouds bekende adres:

Grote Krocht 13
voorheen Gr. Krocht S, telefoon 2106

Uw adres voor

E Strand-, Bad- en Tennisschoenen :

Nu moet II voordelig kopen
ZUIVER WOLLEN BADPAKKEN — WITTE
'ROKJES — BLOUSES — STRANBPANTA»
LONS — SHORTS, HANDWERKEN.
Ruime keuze Strand-Artïkelen

GLAS» EN AARDEWERK.
Thans 100 kleuren Gobelin Wol

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

i

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen ,ƒ 0.25

Zomercostuums vanaf* ƒ 27.50

De beste kwaliteit Tropical . . f 40 00
geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak vel dstraat 3

De ENIGE Brood- en
Banketbakkerij O. R. T.
is van ouds

M.ROOD ~ Haltestraat 35
Specialiteit in Gember en Orgade bolussen, Gems
ber en gevulde koeken, Alle soorten gebak als

Slagroom, Mocca, Vruchtentaarten worden met
de meeste spoed op bestelling geleverd.

Haltestraat 35 - Telefoon 2726
Zondags de gehele dag Vers Brood verkrijgbaar.

WOLBEEK
GROENTEN en FRUIT
kunnen in één adem genoemd worden, daar zij

boven aan staan op de lijst van iedere huisvrouw.
Bij ons kopen betekent: waar voor je geld.

Let dus op het juiste adres:

Swaiuestraat 2 - Telefoon 2889

! Mevrouw I

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568
WASGOED tegen concurrerende prijs,

ook voor Haarlem, Amsterdam en Oms
streken. Vraagt prijscourant.

WASSERIJ
J. VISSER
v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568 3

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooienl

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

„MODERN"
Cabaret-Dancing - Zandvoort

NIEUW PROGRAMMA!
SILVAIN POONS

Holl. revueskomiek.

CHR9S DE LA MAR
HoII. Cabaretier.

CHARLES AERTS
HoII. radio=zanger.

IVIARGA GRAFF
Wiener operette diva.

GRETA v.d. WERFF met haar Volendam=
mer Orchest.

Schitterend Dans=orchest, 8 personen.

Vrij entree, populaire prijzen

's Zondagsmiddags MATINEE

GUMMI

en

Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en -

Breukbanden
is DROGISTERIJ
L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Zonnebrand-
artikelen

Insecten dodende middelen !

!

Uw adres
te Zandvoort voor uitsluitend

1e kwal. Rund-, Kalfs-, Lams-
vlees en Fijne Vleeswaren
is de van ouds bekende

Joodse Slager ij

Fa. Wed* L. Bloemendal
ZEESTRAAT 21 _ TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes
Ook KIPPEN O.R.T.

Hier zijn we weer
met onze prima SOEPKIPPEN, BRAADs
KIPPEN, EENDEN en POULARDES,
35 cent per pond.

ARIE DE JOODE
STATIONSSTR. 2 hoek Jan Snijerplein Tel. 2358

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten"

Fa. P. BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij. N.V.
BRONWATEREN LIMONADES WIJNEN

HALTESTRAAT No. 10

Zandvoort - TEL, 2005

VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

Crape- en Orange
Fruit

Amerikaans Import
merk „BLEU.-SEAL"

per halve fles . ƒ 0.15

Bronwateren



DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon»
den hij het overlijden
van onze lieve vrouw en
moeder
Agatha P. BoUPaap,

zeggen wij allen onze op*
rechte dank.

Uit aller naam,
A. BOL.

Zandvoort, Juli 1938
v. Ostadestraat 14.

DANKBETUIGING
Voor de bewijzen van
deelneming ons betoond
bij het overlijden van
onze lieve echtgenote en
Moeder, Mevrouw
A. C. DINNEWET—

KhPPERS
betuigen wij onze harte?
lijke dank.

A. J. P. Dinnewet
AV. A. H. E. Dinnewet
Zandvoort, Juli 1938.
Koninginneweg 25

Net Meisje
-GEVRAAGD ter oplei*

ding in maats en confec*
tiewerk. Aanmelden tus»
sen 6 en 8 u., Marisstr.45

TE KOOP GEVRAAGD
HUIS

in ruil voor mooi heren*
nuis, op Ie stand te
Haarlem (vlak bij stat.)

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs \ Drukkerij
ond. no. 401

GEVRAAGD:
Net flink Meisje

voor dag en nacht. Aan*
melden na. 7 uur. Kost*
verlorenstraat 105.

Geen pension!

GEVRAAGD:
Net Meisje

of Hulp in de Huish.
Loon met verval. Aanm :

Kostverlorenstraat 15.

TE HUUR GEVR.
vanaf 20 Aug.—15 Sept

Gem. Huis
bev.plm. 5 sl.k. m. 9 bed*
den en badkamer. Br. m.
prijsopgave ond. no. 403
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVR.:

een Huis of Villa
op eerste stand, met 9
bedden, voor het tijdvak
20 Aug 8 Sept. Br. aan
Mevr. J. A. Stenger, Die*
pen'brockstraat 1, A'dam

GEVR. voor direct:

NET DAGMEISJE
Aanm. Pension „Paula",
Boulev. Barn. 1.

Wegens veranderde om*
standigheden, zéér billijk

TER OVERNAME
2 één=pers. allumimum

Ledikanten
(rosé), in prima staat;
staalmatrassen.
Te bevr. Gerkestr. 16hs

TE HUUR :

Jaarwoning

Villa Mea Vota
Iïamstraat. ƒ 40 p. mnd.
met Garage ƒ 45.

'M^\
DAT HAD U NIET GEDACHT

dat uw •choentjaa xó6
fijn, als nieuw konden
worden gerepareerd. Dat
is het werk, dat een wer-
kelijke „« e hoon ma kar"
maakte

SCH0ENMAKERU

ZEESTRAAT69

BIEDT ZICH AAN:
Flink Dagmeisje
zelfs, kunnende werken,
v-g.g.v.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 402.

TE KOOP een zg.a.n.

Haringvlot
30 voet met zeil en treil.

Fa. Bethlehem, iLange*
straat 21, Den Helder,
tel. 238.

Slaapkamer
Ameublement

te koop, eiken 2*pers.

wegens overcompleet. Te
zien na 6 uur. Ór. Nas*
saulaan 134, Overveen.

Wegens omstandig-

heden te kopp:
1 divanbed m. kapokma*
tras ƒ 6-; 2 prima kwali*
teit nieuwe 2*pers. wol*
len dekens ƒ 7.50 p. st.;

1 prachtig, groot nieuw
tapijt ƒ 22 50; 1 mooie
electr. dyn. luidspreker
m. regulator ƒ 5.; 1 in

goede staat verkerende
haard ƒ 15.; 1 eetservies
niet compleet f 1.50;

1 nieuwe zwart zijden en
1 witte japon, maat 48,
samen f 7 . Van Olde*
barneveldtstraat 8 (ach=
ter het Zuiderbad).

Prima Secretaresse
m bez. v. schrijfmachine,
zoekt _ad)ministratief,type

Df corrigeerwerk aan huis
of elders. In bez van di*
ploma H.H.S. 5 jar., type
sn stenografie*dipl., mod.
talen, Mercurius Frans
en Engels. Br. ond. no.
404 bur. v.d. blad.

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

GEVR.: van 1—21 Aug.

2 Slaapk. en Zitkr.
met gebr. v. keuken ong.
ƒ 10 per week. Br. Joop
Kuyper, Gijsbrecht van
A.mstelstr 265 Hilversum

TE HUUR:
Ongem. Bovenhuis

Te bevr.bij den makelaar
L. Citroen,
Stationsplein 23

BADGASTEN

!

Voor uw

KLEDING
één adres, ook voor Oppersen en
Ontvlekken:

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U PE U R
Grote Krocht 23, Telef. 2*5*7*4

In Zomerpantalons en Zomer
petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!
Grote collectie Hoeden en nieuw*
ste Dassen.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

'HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur*innen en administratie,
'tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

'Waterdichte kampeertenten
voor Va v:d. prijs, iets smoezelig (demonstratie).
'Courante maten, volle garantie. „THE INDIANA
WORKS" — Agentschappen voor Nederland:
Haarlem. Den Bosch
Zijlweg 111 Koningsweg 119

LET OP!! Eén adres voor

BAD- EN STRANDKLEDING
in uitgebreide zin voor

Dames, Heren en Kinderen
is het

Koop jes h u i s
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391 Ziet de Etalage

Bridge-Club
LOEFHOECK
ledere Middag van 2.30
tot 6 uur Bridge.

lIllUIIIIIIIIHIMBIIBIIEIIUHIIIIlllliniIUI

MOD E-VAKSCHOOL!
Voor te openen Modevakschool per

5 SE PT EM BER a.s.
ng

ter opleiding tot costumière, coupeuse en lerares, H
kunnen zich leerlingen aanmelden

a.s. Maandag en Woensdagavond tussen 7-8.30 1
B

Clubs en privé«lessen — Ook lessen voor eigen
gebruik. E

Mej. NI. DE VRIES |
GEDIPL. LERARES HALTESTRAAT 55 3

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN |
Bloemkool, per stuk .. 20 et
Tomaten, 3 pond 25 et
Spinazie, per pond 6 et
Snijbonen, per kilo 25 et
Sperciebonen, 2 pond .

.

25 et
Dopertjes, 3 pond 25 et
BI. Capueijnders, 3 pond 25 et
Beste Zand, p. kilo 8 et
Kleintjes 6 et

Tuinbonen, 3 pond 10 et
Blanke en Blauwe Eigenh 8 et

Andijvie, 5 pond 25 et
Druiven, per pond 30 et

Komkommers 5 et
Grote bossen "Wortelen 15 et
Sla, 3 krop 10 et

Postelein 6 et
Sinaasappelen, 10 stuks.. 30 et

Gratis en horen en bezorgen, Schoonmaken van groente en aardap

Willem Drayerstraat bij de Dr. Qerkestraat

I

I

„De Waag" I
brengt de sortering, die U zoekt. Hj

Bad- en Strandkleding
de nieuwste modellen en kleuren. ^Ê
Dames», Heren en Kinder Badpakken, zuiver wol ^|

vanaf 79 et
Badbroekjes voor kinderen, zuiver wol . . 49 et
Strandbroekjes, zuiver wol ƒ 0.98
Badjassen ƒ 8.50, 7.95, 6.95, 5.95, 4.95, 3 95 2.95
Geweldige keuze in PULLOVERS, VESTEN,
LANGE en KORTE STRANDBROEKEN,
HOOFDDOEKEN, HAARBANDEN enz. enz-

DAMES JAPONNEN en Kinderjurken
DAMES BLOUSES.

Aardige dames Sportblouse in zijde .... ƒ 0-98
Zijden linnen Dames Japonnen (geheel afknoop» c o qe
baar) in wit met marine of rode biesgarnenng '

^•*ja
Heren kampeerbroeken ƒ 1.45
BADDOEKEN in alle mogelijke kwaliteiten
en maten, vanaf ƒ 0.12

THEEDOEKEN ƒ 0.15
LAKENS 150x220 in zwaar graslinnen ƒ 1.29
SLOPEN, grote maat in prima graslinnen ƒ 0.39

Prachtige collectie Borduurkleden, Schor-
ten en alle soorten WOL.

ALLEENsVERKOOP van het wereldbekende
merk CORSETTEN en BUSTEHOUDERS:

TWILFIT
Verder alle Bedrijfskleding- Babygoederen
TAFELLINNEN,

ZIJDEN ONDERGOEDEREN,
KOUSEN, SOKKEN.

HEREN OVERHEMDEN en DASSEN.
Overtuigt U van onze sortering en onze lage
prijzen.

„Eendracht"=>zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
't Meest bekend 't Voordeeligst

Eens klant . blijft klant

nn c .: r ;n g r h i\uu 1 1 um n u n ccqge u

d
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ZATERDAGS en ZONDAGS

Thé en Soiree Dansante
in TAVERNE—GROTE ZAAL en bij gunstig

weer OP «ET TERRAS.

ZATERDAG 23 JULI :

TSJECHO-SLOWAAKS BALLET
NACHTFEEST tot 3 UUR

HÖESMIMSB]® ui®®®!!!!®®

VOOR SEIZOEN HOOPJES
NAAR DE

Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 Telefoon 2974
Handel in RIJWIELEN, ELECTRA, LAMPE»
KAPPEN, KINDERWAGENS, STOFZUIGERS.

ewoasce—«•waaaoaaa
Let op Let adres voor prima diverse

Gebak, Diners, Schotels, Salades etc*

H. Velleman
CONFISEUR—CUISINIER.

Steeds verse SLAGROOM.GEBAKJES en PUDDINGEN
Neem proef met onze

FRIESE BEKROONDE DUIMPJES
STATIONSSTRAAT 4

EEN BRUILOFTSMAAL
is het wanneer U

AARDAPPELEN
eet van " * «

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

PRIMA ZEEUWSE BLAUWEN, 10 kg 70 et

Verder voorradig -Opperdoezcn en Andijker jVhii=

zen, Duinzandaardappelen, Zeeuwse Eigenheimers,
Opperdoezer muizen, alle soorten kleine. "

BONKEN, prima grove aardappelen 10 kg. 50 et

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

ï

<
tt

THEATER „M O N O P O L E
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 22 tot en met Donderdag 28 Juli,

aanvang 8 15 uur. 7 dagen, 7 opvoeringen van een
groot vacantieprogramma.

Een voorstelling per avond'!

HEINZ RüHMANN
de beste komiek van het witte doek in

5 MBLLIOEN ZOEKEN
EEN ERFGENAAM

De nieuwste en grootste lachschlager van het sei=

zoen. Enige uren van dolle pret. Eén schaterlach
\an begin tot eind. Het testament van den Ame=
nkaan Pett bezorgt Mister Blubberboom hoofdfe

pijn. Wie zal de erfenis ontvangen van 5.O0O.000
dollar? Verder een subliem bijprogramma!

Toegang boven de 14 jaar.

Entreeprijzen: Parket 35, Parterre 60, StallesiBah
con 75, Loge 90 cent alles inbegrepen.

Een bezoek aan ons theater is een avond van 100 oct. amuses

ment. Allernieuwste geluidsinstallatie! 1938. ZIE EN HOOR!

Iedere middag 2.30 uur Familie'Kinder-Matinée
Van Vrijdag t-m. Dinsdagmiddag

Joe Brown als Kampioen
U zult zich tranen lachen... U zult van Uw
stoel rollen van het lachen, 'n Buitengewoon ko=
mische film. Verder een uitgebreid bij programma

Woensdag en Donderdagmiddag half 3 opvoering
van een nieuw programma. SONJA HENIE in.

haar geestige film;
i-sTtss

Een meisje uit duizend
Een vrolijke fllml Een sportfeest. Een film amu=
sant voor jong en oud De Ijskoningin zoals U
haar nog nooit zag. Verder groot komisch bijpro:
gramma' Entree: 20—30—40 et, alles inbegrepen

BEZOEKT MET UW KINDEREN ONZE MATINEE'S EN
U BEZORGT ZE EEN FEESTMIDDAG.

t

** Gertenbachs Leesbibliotheek, voor Oud en long - Achterweg



ort II *>*> „JUPITER"
^51 m %J m m Haltestraat 6 - TeL 2838

Wij ontwikkelen alle Rolfilms gratis. — Afdrukken 5 cent Rolfilms (celluloid) 8 opnamen 35 cent
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ZOMERGASTEN!

Fijne Vieeswaren
is een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit

KWALITEIT!!
Probeert eens onze heerlijke Schouderbam 17 et

Leverworst, per ons 8 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Paarden Rookvlees
Plockworst
Lever
Bacon
Grove snijworst.
Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst

Berliner
Leverkaas

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond ". . . . 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot .. 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I. J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Banaal HUM

KONING
Swaluëstraat 10 %
Pakveldstr. 23

Huis- Letter- g
schilderen g
Glazenmaker g
Handel in Glas- en Verfwaren
90" Scherp concurrerende prijzen g
Behangselpapieren Witkalk «

ÏIMHHMIUBHBUBaHMMHaHBHaMa

Reeds 18 jaar Uw leverancier voor

ZUURWAREN
KOMKOMMERS 11 et

PEKELAUGURKEN 2 et

ZOET>ZURE AUGURKEN, S stuks a . . 10 et

GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOE'NEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M. BLITZ - Zesstraat 19 - Tel. 2831

M. DE ROOIJ
Gediplomeerd Pedicure

Vakk. behandeling van alle voetgebreken,
desgew. electrisch. » Ook aan huis te ontb.

59 ZEESTRAAT 59

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'ssGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van den bondspenningmeester F. Hoek te

's»Gravenhage of toezending van postzegels

tot een bedrag van 50 cent, sturen

-wij U als drukwerk, in blanco omslag, de

vlugschriften, die o m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be»

langrijk door dokter TUYT te 's»Gravenhage, ge»

schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten

Alle soorten JAPANLAKK'EN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en V2 kg., klaar voor het gebruik.

Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER , . . 7% cent

Geen wonder, dat ze huilen 1

1

*^ Dag in dag uit wordt het drukker in onze zaak, het beste bewijs, dat wij «owel in
^^ prijs als in kwaliteit voldoen.

| „DE CONCURRENT"
^ is dus Uw slager! ONZE ZATERDAGSE EXTRA RECLAME

| 1 pond Reuze! voor slechts .... 30 et of

I 1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et t
En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a ... 40 cent

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
s avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.
Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend#»##»*»<»»»,»»»»

STRANDW AGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

W aar om!!
zult U verder lopen, als U het hij ons toch

goedkoper kunt kopen? De

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

is HET adres voor iedereen.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en

Hogeweg. — TELEFOON 2139

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :

OIMGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

MAAR

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hegeweg 27
Telefoon 2989

ITATIONS-TAX
itGARAGE „OSTA

6. Veninga - Kostverlorenstr. I

VOOR KRISTAL-
EN NATUURIJS

gemalen en in staven en

Vrieszout
is Uw adres:

Piet Paap
Haltestraat 61 - Telefoon 2171

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

gpJT" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Heerlijk, Vacantie! fijn niet

naar school

!

IMu ga ik toeren op een
fiets van Jan Pool

Wij hebben een enorme sortering Rijwielen
voor U klaar staan. Keuze uit 40 soorten

vanaf ƒ 42.50.

Dames» en Heren SPORTFIETSEN
geheel verchroomd ƒ 57.50

Al onze Rijwielen betaling desgew. ƒ 1

—

per week, zonder vooruitbetaling.
Pracht autopeds vanaf ƒ 5.90

Voor reparaties en onderdelen is dit

Uw adres!!

Rijwielhandel Jan Pool
Haltestraat 58 - Telefoon 2613

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 24 Juli 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTEL©
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 24 Juli 10 uur: de heer D. van der Plas,
thcol. student.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 24 Juli 10 en 5 uur: Ds. Telkamp vaar
Utrecht, "

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven",) Brugstr.15

Zondag 24 Juli 10.30 uur: Mej. Dr W.- S. Wïardi
Beekman, Den Haag.

'NED. OHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR^
Zaterdag 23 Juli Einde v.d. Sabbath 10.02 uur.
Vrijdag 29 Juli Aanv. v.d. Sabbath 8 uur.
Zaterdag 30 Juli Einde v.d. Sabbath 9.49 uur.
Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.
Middaggebed te 1.30 uur.
Leeroefening te 12.45 uur.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 15 tot en met 21 Juli 1938

Geboren: Lena Wilhelmina, dochter van R. H.
v. 'Doodeweerd en L. W. v.d. Berg, van Lenneps-
straat 21.

Ondertrouwd: A. Bohle en A. Sachsioni, Spoor»-
straat 19.

Gehuwd: H. T. M. v.d. Kallen en P. M. H. J.
Brom, Londen.

Overleden; M. Loos, wed. van G. Zwemmer,
oud 81 jaren; A. P. Paap, echtgenote van A. Bol,,
oud, 44 jaren; J. Kraaijenoord, oud 77 jaren.

Gevestigde personen:
J. Zitman, van A'dam, Gr. Krocht 3a.

EMMMnaHaHBnHBBHRlSmsilMlIHBS

Voor de nieuwste boeken
dan naar Gertenbachs Leesbibli-

otheek „Gelria" - Achterweg 1

HHMNBBBÏ»HBBBUHEUMHB

dien noteren wij:
per k.g. 10 kilo 25 kilo

KLEINE ANDIJKER MUIZEN ó et 50 et ƒ 1.10

KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN 7 et 55 et ƒ 1-25

DUIN DRIELIN'GEN 6 et 55 et ƒ 1.25

SCHOTSE MUIZEN 6 et 55 et ƒ 1.25

ANDIJKER MUIZEN 7 et 60 et ƒ 1.35

ZEEUWSE BLAUWEN 8 et -75 et ƒ 1.75

BLAUWEN DRIELINGEN 6 et 55 et ƒ 1.25

DUIN ZAND 7 et 65 et ƒ 1.35

ZEEUWSE EIGENHEIMERS 8 et 75 et ƒ 1.75

FRIESE BORGERS 9 et 85 et ƒ 1.95

RONDE BLAUWEN, koken niet af 9 et 85 et ƒ 1.95 -

ZANDVOORTSE DUIN 9 et 85 et ƒ 2.00

PUIK BLAUWEN 7 et 65 et ƒ 1.50

KRIEL per kilo 4 et 3 kilo 10 ot

GROVE DUIN per kilo 6 et 10 kilo 55 et 25 kilo f 1.10

GROVE MUIZEN per kilo 5 et 10 kilo 45 et 25 kilo f 0.90

Gratis schrappen - Hotels, Pensions extra korting

Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging vanaf 5 kilo in

Zandvoort, Aerdenhout, Bentveld, Haarlem enz. Het adres

voor Uw wintervoorraad verzenden door bet gehele land

Van Deursens
speciaalzaken in Aardappelen

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274

Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15S79

:

!

t
t
t

Gevestigd sedert 1851

»»+»»»»»+» »

^Belasting-Hoekje*
ANTWOORD.

J. K. alhier. — Het bedrag van de aftrek per
kind in de Inkomsten» en Gemeentefondsbelasting
houdt mede verband met de hoegrootheid van
het inkomen.
Alvorens het tarief wordt toegepast wordt voor

ieder minderjarig eigen of aangehuwd of pleeg»
kind dat niet zelf in de belasting wordt aangesla*
gen, het belastbaar inkomen verminderd volgens
onderstaande schaal.

Belastbaar inkomen Bedrag vermindering
minder dan f 1400 f 100 per kind
ƒ 1400 tot ƒ 1500 f 110 per kind
ƒ 1500 tot ƒ 1600 ƒ 120 per kind
ƒ 1600 tot ƒ 1700 ƒ 130 per kind
ƒ 1700 tot f 1800 ƒ 140 per kind
ƒ 1800 tot ƒ 1900 ƒ 150 per kind
ƒ 1900 tot ƒ 2000 ƒ 160 per kind
ƒ 2000 tot ƒ 2300 ƒ 170 per kind
ƒ 2300 tot ƒ 2600 ƒ 180 per kind
ƒ 2600 tot ƒ 3000 ƒ 190 per kind
ƒ 3000 en meer ƒ -200 per kind

Indien het aantal dezer kinderen meer dan vier
bedraagt dan wordt de vermindering voor ieder
kind boven 'dat getal op 21/i maal het bedrag per
kind gesteld.

Schriftelijk gestelde vragen kunnen worden
bezorgd bij den uitgever, den heer Gertenbach,
of aan het adres Kostverlorenstraat 38.

Vraag gerust, wij antwoorden.

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

<©• -

33. En toen de kalkwolken opgetrokken waren
en alles in de natuur weer tot rust gekomen was,

zag men het armzalige echtpaar Strawboard, nog
steeds aan hun tafeltje zitten te midden van de

overblijfselen van hun huis Bleek van ontzet»

ting en met 'n verbluft gezicht izagen de stakkers

het vreselijke schouwspel aan Met één slag

was al hun huiselijk 'geluk verpletterd, vernie»

tigd

: "•''SpuCa?""

34. Maar de Pegasus, onkundig van dit alles,

vloog voort naar het 'Noordwesten, terwijl Herr
Untermeier het anker van de laatste sporen van
de voordeur van wijlen het huis Strawboard be»
vrijdde. Spoedig waren ze nu boven Londen. Wat
'n ontzaglijke stadl Huizen, huizen en nog eens
huizen! Onder hen verhief zich de St. Pauls Ka»
thedraal en wat verder zagen ze de grote bruggen
over de Theems.
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ZANDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE jDADCOURANT " OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers , 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerfl Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Ö

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

EEN GESLAAGD FESTIJN.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer or»

ganiseerde in samenwerking met de Harddraverij»
vereniging „Prins Bernhard" ite Beverwijk j.£
Woensdagavond op de Boulevard, de Favauge en
Barnaart een harddraverij, welke in elk opzicht
uitstekend geslaagd kan heten. (Het weer verleen»
de zijn medewerking, zodat onder zeer gunstige
omstandigheden door de 27 paarden gestart kon
worden. De draverij werd door ongeveer 4000
personen bezocht en een ieder was in de gelegens
heid de strijd op duidelijke wijze te volgen. De
organisatie was goed, hoewel de draverij enigs;

zins laat was afgelopen.
De uitslagen waren:
Ie prijs: Zoo Doorlooper, eigenaar ff. v.'d. Pol,

Heemstede; berijder W. Geersen.
2e prijs: Ansolor, eigenaar J. de Vlieger, Nieuw*

Vennep; berijderseigenaar.
3e prijs: Xuthus, eigenaar Th. v.d. Sande, Rot»

terdam; berijder W. Geersen.
4e prijs: Xantippe, eigenaar J. Spaans, Heiloof

berijder R. van Wïering.
Prijs schoonste geheel (ƒ 25) werd gewonnen

door 'Rosé Morgan, eigenaar K. Wijk, Groningen;
berijder A. Witteveen.

Bij de prijsuitreiking in „De Loefhoeck" nam de
directeur van de V.V.V., de heer J. A. C. Kruijt
het woord en memoreerde in het kort het wel»
slagen van de eerste harddraverij op 22 Mei j.1.

en bracht lof aan het adres van den heer Blom
c.s. De tweede draverij was weer eens iets an»
ders, daar de Boulevard feëriek werd verlicht,

hetgeen de avond ten goede kwam. Spr. bracht
voorts woorden van dank aan de politie, kassiers,

ordecommissarissen en allen, die hebben medege»
werkt aan het welslagen van deze draverij.
De heer Blom dankte voor de hartelijke woor»

den en de heer C. L. Bolwidt reikte, als vice»voor»
zitter van de V.V.V. met een toepasselijk woord
vervolgens de prijzen uit.

Na afloop van de draverij werd nog een groot
vuurwerk ontstoken, dat talrijke bezoekers trok.

RAADSVERGADERIN G.
De gemeenteraad komt , a.s. Dinsdagavond in

openbare zitting om half acht ten Raa'dhmze bij»

een .

ONTSLAG GEVRAAGD.
Wegens zijn benoeming bij de Philips' fabrieken

te Eindhoven 'heeft de heer C. L. Bolwidt Jr., eer»
vol ontslag gevraagd als directeur van het Zuider»
bad en wel per 1 September a.s.

ONTSLAG VERLEEND.
'Het College stelt voor den heer H. T. Zwiers

te Haarlem, technisch»aesthetisch adviseur eer»

vol ontslag te verlenen, nu toch per 1 Juli j.1.

ir. Kruger als directeur van publieke werken in

dienst is getreden.

AANKOOP TRA!NSPORT»AUTO.
Het College stelt voor een kip»transportauto

aan te schaffen voor hoogstens ƒ 2750 ten behoe»
ve van de werkverschaffing.

VERHOGING HUUR SPORTTERREIN.
Het College stelt voor de huur voor het sport»

terrein van de Zandvoortse Hockey Club te ver»
hogen van ƒ 350 op f 400 per jaar, dit n.a.v. een
schrijven van Ged. Staten.

SUBSIDIE.
B. en W. stellen voor aan de Zandvoortse

Schaakclub een bedrag van ƒ 25 als subsidie te

verlenen voor het organiseren van de jaarlijkse

nationale schaakwedstrijden op Zaterdag 17 en
Zondag 18 September.

STRANDFEEST KAMPEERVERENIGING
HYGEA.

Deze vereniging houdt haar jaarlijks strandfeest
op het kampeerterrein te Zandvoort, ten Noor»
den van het Noorderbad, op Zaterdag 30 en Zon»
dag '31 Juli a.s.

Dit feest wordt geopend door een grote demon»
stratie, te geven door de Zandvoortse Reddings»
brigade. Deze vindt plaats op Zaterdag 30 Juli,

des middags te vijf uur.
Voo.r Zondag vermeldt het programma o.m.

van 9—11 uur poppenkastvertoning op vijf plaat»

sen van het terrein, zeezwemwdestrijden, welke
in de ochtend -worden gehouden, evenals een
voetbalwedstrijd voor veteranen.
Om 1 uur vangen de kinderspelen aan op een,

voor dit doel, afgezet strandgedeelte, terwijl het
geheel opgeluisterd wordt door muziek van de
Zandvoortse Zeemansban'd. die door z'n optreden
tot zonsondergang, ook voor een vrolijk slot van
deze dag zal zorgen.

Bij ongunstig weer vervalt het programma en
zal het 'bestuur zich er toe bepalen de kinderen
bezig te houden.
Dank zij de gedane toezegging, bestaat hiertoe

de mogelijkheid in de ruime loods der rijwielstal»

ling bij het kampeerterrein.

STICHTING „GR'OOT»KIJKDUIN"
te Zandvoort.

De jaarlijkse straatcollecte ten bate van dit

kinderhuis zal in Zandvoort gehouden worden
op Zondag 31 Juli a.s.

Mogen we de gasten en inwoners van Zand»
voort nog eens opwekken deze inzameling te ge»

denken? In vacantietijd kunnen velen nog eens
iets extra's doen. Door uw gave voor deze col»

lecte hebt U de zekerheid steun te verlenen aan
een groot aantal misdeelde kinderen van alle ge»

zindten, welke ondergebracht zijn in het huis van
de Stichting aan de Dr. Smitstraat te Zandvoort.
Ze genieten daar een onbezorgde jeugd, waaraan
het hun in eigen omgeving maar al te zeer ont»

breekt.
Maar, de financiële zorg voor deze kleinen

drukt vooral in deze tijd heel zwaar en het is

daarom, dat wij een dringend, beroep op allen

doen de coüecte»bus niet te laten voorbijgaan.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn iets in de

collectebussen te geven, de postrekening van
„Groot=Kijkduin" is no. 170235. Wij danken U
bij voorbaat hartelijk.

Het Bestuur.

INTERNATIONALE ONTMOETING.
A.s, Zondag wordt in 'het wedstrijdbassin van

het 'Noorderbad een dual»meet georganiseerd tus»

sen Willesden Swimming Club uit Baywater (Lon»
den) en de Amsterdamse Zwemclub (A.Z. 1870).
Het programma vermeldt 100 meter vrije slag,

3 x 50 meter wisselslag estafette en 3 x 50 meter
vrije slag en tot slot een polo»wedstrijd.
Een wisselbeker is uitgeloofd, terwijl de direc»

tie van 'het Noorderbad een beker heeft beschik»
baar gesteld.

EEN EOHT CIRCUS!
Wie durft beweren, dat er ook dit jaar nog

te weinig attracties zijn in Zandvoort, mag wel
een mopperaar eerste klas heten.
En nu komt daar warempel nog bij een circus,

een echt groot circus, zij 't voor slechts één dag,
de 4e Augustus. Speciaal voor de jeugd — we
herinneren het ons nog wat goed! — een dag om
naar te snakken, al zullen ook stellig nog heel
veel ouderen gaarne een voorstelling bijwonen
in een zó groot curcus als dat van de 4 Gebroe»
ders Bouglione.
Een tent van 80 m. lengte, gedragen door zes

masten en met 8000 zitplaatsen. Vele wilde die»

ren, waaronder van de zeldzaamste soorten. Oli»

fanten van 5000 kg., maar ook van slechts
250 kilo. En natuurlijk hogeschoolrijders, equi»

libristen, acrobaten, goochelaars, danseressen en— behoeft het nog gezegd? — clowns!
Eén dag in Zandvoort kan wel eens te kort blij»

ken te zijn om aan de -zeker enorme belangstel»
ling voor dit circus te voldoen.

Enfin, wie zeker wil zijn van een plaatsje, kan
er tijdig een bespreken.
Voor 't overige verwijzen we gaarne naar de

advertentie in dit nummer van ons blad.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 22 tot en met 28 Juli 1938.

Geboren: Albert, zoon van J. Koning en S.

Molenaar, Westerstraat 5; Hendrik, zoon van H.
Hendriks en H. Terol, Prinsenhofstraat 9.

Ondertrouwd: C. Turk en A. van der Meij,
Potgieterstraat 26.

Gevestigde personen:

H. Velleman, van Leeuwarden, Stationsstr. 4.

L. B. A. Vos, van A'dam, 'Haltestraat 68;
K. Frielink, van A'dam, Brederodcstraat 136; „
V. J. Brassinne, van Haarlem, Brederodestr. 25;
L. Cevat, van A'dam, Oranjestr. llrd.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt tl ons
neutraal blad

BRIDGE IN DE „LOEFHOECK"
Het zal voor velen een uitkomst zijn, dat er

een gelegenheid is gekomen, waar men 's middags
uitsluitend bij minder goed weer van 2.30 tot

6 uur bridgen kan.
Op de vele regenachtige dagen kan men daar de

tijd gezellig doorbrengen.
Het ligt in de bedoeling om bij voldoende be»

langstelling enige aardige drives te organiseren,
die bij voorkeur 's avonds zullen worden gehou»
den.
Mocht blijken, dat men in het algemeen meer

interesse heeft om 's avonds te bridgen, dan ge»
lieve men dit aan de leiding van de Bridge»club
op te geven, opdat men in overleg met de inte»

ressanten enige vaste avonden per week bepalen
kan.
Hiermede wordt aan de vele attracties, welke

Zandvoort biedt, weer een nieuwe toegevoegd,
die wij, gezien de vele telefoontjes, welke wij van
gasten ontvingen, met de vraag: „Is hier ergens
een Bridge»club?", veel succes vooispellen.

Belasting-Hoekje.
INKOMSTEN» EN GEMEENTEFONDS»

BELASTING.
ANTWOORD.

N.N. — Het door U ontvangen erfdeel behoeft
niet te worden opgegeven voor de Inkomsten»
belasting.

Belastingplichtig is iedereen; Belastingschuldig
is men te Zandvoort (3e klasse) bij een zuiver
inkomen van:
ƒ 550.— per jaar voor gehuwden;
ƒ 450.— per jaar voor ongehuwden.

Indien twee of meer personen in gezinsverband
samenwonen:
ƒ 450.— per jaar voor gehuwden;
ƒ 350 per jaar voor ongehuwden.

Vraag gerust, wij antwoorden hier.

Uit de geschiedenis van „Tante Pos",
Zij, die in onze tijd wel eens klagen over tekort»
komingen van „tante Pos", tonen weinig dankbaar
heid voor de uitnemende diensten, die zij onze
samenleving bewijst.
Hoe geheel anders was het in de „goede, oude

tijd", toen van een geregelde briefverzending geen
sprake was en men zich genoodzaakt zag zijn brie»
ven ter bezorging mee te geven aan schippers en
vrachtrijders of andere personen, die toevallig
naar de plaats gingen, waarheen men berichten
had over te brengen.
De jeugd van „tante Pos" gaat terug naar het

midden der 16e eeuw, toen op herhaald verzoek
der kooplieden hier en daar stedelijke overheden
postdiensten gingen instellen in navolging van
Frankrijk, waar reeds op het eind der 15e eeuw
door de regering boden waren aangesteld, die tus»

sen de voornaamste steden een geregelde post»
verzending onderhielden.

In Amsterdam werden in 1547 door het stads»
bestuur de eerste postbeambten aangesteld. Het
waren er vier in getal, die volgens de betrokken
resolutie tot taak hadden „ten gerieve der stede
oft de goede gemeente bootscappen te doen ende
briefven buyten dezer stede te dragen". Deze
postboden, die beëdigd waren, stonden onder
toezicht van den magistraat. Al spoedig bleek.dat
vier vaste boden het werk niet aan konden. In 'n

keur van 29 October 1563 werden allerlei klachten
opgesomd van Amsterdamse kooplieden over lang
zame en ongeregelde bestelling der poststukken.
Deze klachten hadden tot gevolg, dat er een con»
ferentie plaats had van enige voorname kooplie»
den met de stedelijke regering ten einde de uit»

breiding der postdiensten te bespreken. Er kwa»
men nu geregelde bodediensten op Antwerpen,
Deventer, Keulen, Emden en Hamburg. Enige ja»

ren later kwamen hierbij nog de wekelijkse dien»
sten op Groningen, Munster, Rouaan, A^alencïen»
nes, Wezel en 'Emmerik. Ook in andere grote ste»

den in ons land werden nu geregelde postdiensten
ingesteld.

Niet gemakkelijk was de taak van deze boden
of postillons, die in die tijd over slechte en vaak
gevaarlijke wegen te voet en te paard hun gere»
gelde tochten moesten maken.
Dat hun werk niet zonder gevaar was. blijkt wel
uit een brief, die in 1656 de Hollandse gezant te

Dantzig zond aan Johan de Witt,waarin hij klaag»
de, dat hij bepaalde brieven drie dagen te laat

had ontvangen. Hij schreef er echter bij „de post
is excusabel, alzo de Polen -hem onderweg het
hoofd hebben afgehouwen!"

In het midden der 17e eeuw bezat Amsterdam
reeds een viertal postkantoren, die niet alleen

voor de distributie van de post zorgden, maar
ook de leiding hadden van de postlopers en schip»

perspostcn. Men sprak in die dagen van het Ant»
werpse, het 'Hamburgse, het Keulse en het bin»

nenlandse kantoor. Zo zorgde b-v. het Antwerpse
kantoor voor de verzending van de post naar de
Zuidelijke Nederlanden en verder naar Frankrijk,

Spanje en Portugal, terwijl de zogenaamde Duitse
post voor bijna geheel Oost»Europa zorgde.
Van Amsterdam naar Antwerpen kon een brief

worden verzonden in 20 uur, naar Parijs in 4 da»
gen, naar Spanje in 13 dagen, naar Lissabon in 1

maand. '

Het was een grote verbetering van de postdienst,
toen de postwagens in gebruik kwamen. Deze re»

den op vastgestelde dagen en uren. De postwa»
gens namen, behalve brieven en pakketten, ook
passagiers mee. De eerste postwagen, die in 1660

door Amsterdam in gebruik werd genomen, was
,.de Haagsche post", een diligence, die een gere»
gelde dienst van Amsterdam met 's»Gravenhage
onderhield.
Een resolutie van de Raad van State in die da»

gen bepaalde, dat ook een postdienst tussen Arn»
hem en 's»Gravenhage werd ingesteld. Wij lezen
in deze resolutie „op elcke der naevolgende plaet»
sen in deese route worden gelccht drie peerden,
te Leyden, Swammerdam, Woerden, Utrecht,
Doorn, Rhenen en Heteren, makende tsamen 24
peerden, bij elck peerdt een bequame jonghen, die
brieven sullen moeten overbrengen zowel van den
Hage tot Aernhem als van Aernhem tot in den
Hage in 9Vi> uren".
Toen de rijdende postillons de zogenaamde loop»
boden gingen vervangen, nam de snelheid bij d'e

verzending der poststukken zeer toe.

Nu schalde de posthoren op geregelde tijden
ten teken, dat de postillon binnen kwam of ver»
trok.Wij vinden in de instructie van den postmees»
meester dan ook vermeld: „bij de aankomst en bij

het henengaan van de post zal dezelve kennis ge»
ven met het blazen op den posthoorn".
De postmeester was een door het gemeentebe»

stuur aangestelde ambtenaar, die tot taak had de
brieven in ontvangst te nemen, te sorteren, in te
pakken en met de postkoets te verzenden en te»

vens om de inkomende poststukken te distribu»
eren.

De brieven voor het buitenland bestemd, wer»
den op het eind van de 18 eeuw in de grotere
plaatsen tweemaal in de week verzonden en wel
Dinsdags en Vrijdags, terwijl de post voor het
binnenland elke morgen en wel in de regel vóór
9 uur met de postkoets werd meegegeven.
Merkwaardige adressen waren soms op de brie»

ven vermeld. Deze geven wel een beeld van de
wijze van verzending op 't eind van de 18e eeuw.
Een voorbeeld ervan is wel het volgende relaas:

„Deze brief te bezorgen aan de sluismeester te

Gouda op de Binnensluis en verder af te geven
aan schipper Jan Broek, welke hem bij zijn hout
moet afgeven aan de weduwe Hoogendijk, als hij

met zijn hout tot Vlaardingen komt, en de vragt
welke hem zal worden uitbetaald bedraagt somma
ƒ 18,62."

Nog een voorbeeld: „aan Gergje wonende agch»
ter de wal in het Kortrozendaal die vrouw haar
man is gebrekkig en spring op een kruk".
Vaak werden berijmde adressen aangetroffen. De
briefschrijvers hadden in die dagen de tijd om
dit te doen, ^vooral omdat het schrijven en ver»
zenden van een brief niet het werk van elke dag
was.

Een van die berijmde adressen vindt men hier:

„Bezorgt dees brief zooals 't behoort
Aan Hendrik Hamming 't Amersfoort,
De Vracht vindt men bij hem aan boord.
Is de schipper er niet, wil de brief vernachten
En d'aankomst van zijn schip verwachten,
Zoo zult g'uw plicht getrouw betrachten.

De naam van 't schip ben ik vergeten
En hoe de ligplaats is geheten,
Maar dit zal de post wel weten".

Uit een en ander blijkt, dat men in vroeger da»
gen wat inschikkelijker en verdraagzamer was ten
aanzien van „tante Pos" dan in onze tijd.

Uit „Het Kompas". G. van Roekei.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Met de wetenschap gewapend, dat een oplos»
sing van hetgeen ons bezig houdt met de werk»
loosheid in 'het algemeen, mag men wel eens over»
wegen, of de methode in enige bedrijven toegepast
om andere werkkrachten te ontslaan om met pen»
sioen te zenden, niet een wreed middel is. Want
vraag het den 55 of 60 jarige eens of hij zich
oud gevoelt, of dat hij een groot deel van zijn

salaris wil missen en men zal bij uitzondering
aantreffen een lachend gezicht en een dankbaar
aanvaarden. Wel zou het gaan als men hem ge»

heel schadeloos stelde, doch wij vragen ons af

of de gemeenschap die kosten zou kunnen dra»

gen. Bovendien schuilt in deze maatregel ook nog
het gevaar, — of men zou het bij de Wet moeten
verbieden — dat de weggezondene enige bezig»

heid gaat zoeken ter aanvulling van het vermin»
derde loon en daardoor neemt hij dan de plaats

weer in van hen die naar een betrekking hunke»
ren. Men zou dus het werken van deze categorie

moeten gaan verbieden, maar waar zouden we
dan eindelijk in terecht komen. liet zou een
noodmaatregel zijn en een abnormaal ingrijpen in

's mensen bestaan: Ieder zal toch aanvoelen, dat
het op zo'n leeftijd gedoemd zijn tot lediggang

een verschrikking is, die in uiterste noodzaak toe»

gepast moet worden. Hoevclen zijn er niet, die

op die leeftijd nog volop te maken hebben met
de behoeften van het gezin, de opleiding der kin»

deren, het voorbeeld willen zijn voor de huis»

genoten als een ijverig werker, het leven niet

opnemen als een onnutte lastige last, die daarop,

omdat ze zich op die leeftijd nog fit en fris voe»

len, het als een groot onrecht zullen gaan aan»

voelen uit het bedrijfsleven te worden geweeTd.

Als de schadeloosstelling groot genoeg zou zijn,

zouden er wel gevonden worden die het wél zou»

den willen aanvaarden, maar normaal is dit hele»

maal niet.

Laten we dus vaststellen dat bovengenoemde
maatregel ernstige schaduwzijden heeft-

Volgende week verder.

Wij vragen voor directe indiensttreding:

Vier meisjes 14—18 jaar voor een atelier in

damesconfectie. Enige bedrevenheid in deze

branche is geen vereiste maar strekt wel tot aan»

beveling. Loon volgens nadere overeenkomst in

verband met bekwaamheid. Aanmelden dagelijks

bij den secretaris H. J. Koning, iHaltestraat 62.

Zandvoort, 28 Juli 1938.
De Commissie.

KIND IN DE LETDSEVAART GEVALLEN,
öoor chauffeur uit Zandvoort gered.

De tienjarige T. J. Derks, wonende Brouwer»

straat 34, had Donderdagmorgen half twaalf, toen

hij ter hoogte van het Emmaplein aan de Leidse»

vaart bezig was met het vangen, van stekeltejs,

het ongeluk uit te glijden en in het water te

vallen.

Op het hulpgeroep van omstanders sprong de

32»iange chauffeur J T. Steen, lid van de Zand»

voortso Reddingsbrigade, die met zijn auto op

een bruidspaar stond te wachten, onmiddellijk

gekleed te water. Hij mocht het genoegen sma»

ken het jongetje, dat vier meter van de kant lag

en dat al enige malen onder was geweest, te grij»

pen en naar de wal te brengen.

De jeugdige drenkeling werd per vrachtauto

van een wasserij naar de ouderlijke woning ge»

bracht.
De kranige chauffeur heeft zich in een garage

aan het Plein van droge kleren voorzien.

.TUBILEUMTOCHT OUDEN VAN DAGEN-
Binnenkort lijstcollecte.

De Oudjes van Zandvoort een dag uit! Ziedaar

het prachtige werk van ons comité voor Ouden
van Dagen.
Een dag uit de sleur van het gewone leven van

deze Oudjes, die hun leven lang gesloofd en ge»

werkt hebben, is voor hen een rijke en blijde dag.

Zie hen 'smorgens maar eens wegrijden met de
auto's en autobussen. Wat een opgewektheid en

een genot!
Zie ook eens hoe groot de dankbaarheid van

deze Oudjes is, als ze des avonds weer thuis ge»

komen zijn.

Dat mooie werk doet het comité voor Ouden
van Dagen in onze gemeente. Wanneer we een

vergelijking maken met dergelijke comite's !in

omliggende plaatsen, dan geloven wij zeker, dat

Zandvoort het ten opzichte van activiteit en or»

ganisatietalent glansrijk wint. We denken slechts

aan de gezellig» toneelavonden in den winter!

En zo staat er dan binnenkort wederom een

autotocht op het programma. Precies zoals ieder

jaar, maar ditmaal is het de tiende keer, dat

voor de Oudjes een tocht wordt georganiseerd.

Feitelijk is het dus een jubileumrit.

Nu A-raagt het comité straks a.vn een ieder

medewerking om deze tocht in financieel opzicht

wederom mogelijk te maken. Daartoe zal binnen»

kort — behoudens toestemming van B. en W. —
een lijstcollecte in onze gemeente worden ge»

houden.
Geeft zoveel als U missen kunt voor dit svm»

pathieke werk. Denk daarbij aan al die glundere

Oudjes, die het gehele jaar snakken naar deze
dag!

Giften kunnen afgegeven worden bij de heren

van het comité, t.w. D. van Noort, Kleine Krocht,

W. Chr. Hildcring. Kerkstraat en C. Kerkman,
Prinsenhofstraat.

De inwoners van Zandvoort weten wel
zo langzamerhand welk Iees»materiaal bij

ons te vinden is, maar badgasten en an=
dere tijdelijke inwoners mogen we daarop
nog wel eens extra attent maken.

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"
Achterweg 1 Telefoon 2135



rage Voogd
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

vJhu van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
Kortom, voor alles op autogebied 20S8 opgebeld !
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Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoortt
Dr. Metzgerstraat 75a

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze -week als reclame:

Gooïsche moppen
van 50 cent voor 30 et per % pond

Als extra reclame:
4 soorten Koff iebroodjes

6 et per stuk 10 voor 50 et

H.H. ROKERS!'.
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarcnmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomenlo, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

EEN WAGEN NODIG 11

bel op. 2-5-6-0
Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

Wat zegt een f
prachtïgen Japon
indien uw kapsel er niet verzorgd uitziet.

Wij maken het geheel tot een lust voor

de ogen. — Laat Uw haar verzorgen door
geroutineerde vakmensen.

MAISON STABEL
DAMES- en HERENSALON

GROTE KROCHT 16

|
TELEFOON 2795

Voor verse doosjes Matzes 52
1

2 cl

Doosjes Crackers 20—10 et
Pakjes Ontbijtmatzes 21 et

is Uw adres

M. BLITZ - Zeestraat 19 - Tel. 2831

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag, v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n'm, 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 ~ Zandvoort

Prachtig van kleur,
Heerlijk van geur

zijn onze

Bloemen en Planten
en dan zijn wij ook billijk.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bfj de Zeestraat - Telef. 2060

MAKELAAR
W. P A A P

ZEESTRAAT 14 TELEFOON 2965
TE HUUR:
CNQEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons niet het huuninnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

Nu kan men koopjes halen
Wij ruimen onze SCHOENEN, zowel voor
Dames, Kinderen als 'Heren tegen SPOTs
PRIJZEN op. Het adres:

BRONKHORST, Halte str. 21 op 'f hoekje

MOOIE KAMPEERTENT, TUINMEUBELEN,
TUINPARASOLS, VLEESSNIJMACHINE,

TAFELMANGEL.

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

i

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costmtms ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen ƒ 0.25

Zomercostuums vanaf ƒ 27.50

De beste kwaliteit Tropical . . f 40.00

geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

i

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

i . dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

ZOMERGASTEN! „-™__
Fijne Vleeswaren

is een vertrouwenskwestie, daarom
bestaat onze kracht alleen uit

KWALITEIT.'!
Probeert eens onze heerlijke Schouderham 18 et

Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst sVwn
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze" bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond ... vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage I

I, J. Knetter, Haltestraat 36
Telefoon 2691 Telefoon 2891

****************
Het grootste Circus der wereld voor de eerste maal

in Nederland de Franse Barnum,

De 4 Gebroeders

BOUGLIONE
Exploitanten der

vier grootste Circussen van Europa
Le Cirque d'Hiver te Parijs,
Le Cirque Royal te Brussel,
Het Circusgebouw te Scheveningen,
en het grootste reizende Circus der Wereld,

De 4 Gebroeders BOUGLIONE te

Z A N D V O O R T
DONDERDAG 4 AUGUSTUS des avonds 8.15 uur

Prijzen van f 0.50 t.m. f 2.50
[Alleen Zitplaatsen

achtige wagens voorstellende de 5 werelddelen

bilden een schitterend en gratis schouwspel,

dal door den opbouw meer dan 80 M. lange

tent , die meer dan 8000 zitplaatsen bevat - en

van de stallen, magazijnen, electrische cen-

trale enz. in het kort «en tentenstad — vol-

ledig wordt.

U moet dit schouwspel gaan zien en het

prachtige organisatie talent bewonderen, dit

is de kans van Uw leven, laat die niet voor-

bij gaan om deze grootste onderneming van

Frankrijk en Europa te bezichtigen. Frankrijk

gaf haar de naam: de 4 Gebroeders Bouglione,

DE FRANSE BARNUM.
Bespreekt tijdig Uw plaatsen aan het Plaats-

kaartenburtau. Impresario Frans Mikkenie

De Directie van Circus Bouglione heeft de eer

U de komst van haar grootse onderneming aan
te kondigen, het enigste circus der wereld dat

met zo'n groot aantal wagens reist.

Zij geven U een klein overzicht van haar
onderneming: 200 transportwagens, die een

twintigtal colonnes vormen en wel 500 wilde

dieren uit alle werelddelen, een uitgezochte

collectie van 70 raspaarden een kudde olifanten

waarvan de grootste 5000 en de kleinste 250 kg.

weegt — en 500 man personeel en artisten

vervseren. Zij bevatten het materiaal voor

een 50 tal uitgezochte wereld-attractia's waar-
onder de laatste aanwinst, het sprookjesachtige

schouwspel „De Parel van Bengalen" het

schouwspel dat de bevolking van Parijs en
de hele wereld deed toestromen

Alleen reeds de optocht met zijn sprookjes-
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Fa. P. BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij, N.V.
BRONWATEREN - LIMONADES - WIJNEN "99

HALTESTRAAT No. 10
Zandvoort - TEL. 2005

VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

Crape-enOrange
Fruit

Amerikaans Import
merk „BLEUsSEAL"

per halve fles . , ƒ 0.15

mem BSi

Bronwateren



SMAKELIJK BROOD bakt en levert II de Luxe Bakkerij van

Willem van der Werff, Gasthuisplein 1, Telefoon 2129

? 'Op Dinsdag 9 Aug.
|j

| hopen onze geliefde jjs

| Ouders &
l G. LEVER 1

en Sj

1 J. LEVER— |
sv. DUIVENBODEN g
\ de dag te herdenken$
? waarop zij voor Sj

| 12Vs jaar in 't hu» S
g weiijk werden ver* g)

? bonden. ?j

? Hun liefh. kinderen,
|J

j> Gerard. ?j

g Marietje.
|j>

; Leuntje. S
Zandivoort, 2o Juli'3!<l

DANKBETUIGING
Voor de Ibetoonde bes=

langstelling bij ziekte en
overlijden van onzen ge»

liefden Zoon, Broederen
Verloofde

Rokus Jan Zwemmer,
betuigen wij bij deze
onze hartelijke dank.

J. Zwemmej en familie

Zandvoort, Juli 1938
Kerkstraat 28.

TE KOOP:
Strandwagea

zo goed als nieuw, groot
model ƒ 6. Gerkestr. 6.

GEVRAAGD:
Net flink Meisje

voor halve of hele dagen
vaste betrekking.

Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
Flinke Hulp in de

Huishouding
voor hele of halve dagen

Br. hur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 502.

GEVR. voor de dag.

Net flink Meisje
Aarnn.: Zandv laan 153.

TE HUUR

:

Vrij Ong. Bovenhuis
"bev. suite, 4 sl.k. en keu»
ken. Haltestraat 5. Te
bevr. hij Hildering, Kerk»
straat 23.

OAT HAD O HIET OEDACHT
dat uw «choentJM «6*
llln, als n I o u w Kondan
worden garapareord. Dat
la hat wark, dot «en war-
Kolljka „ichoenntiwr
naakt.

SCHOENMAKERU

TE KOOP:
nog enkele jonge Duitse

Herdershondjes
(teefjes). Pension Van
Ronkel, tel. 2<>03, Zandv.
laan 24, Zandvoort.

TE HUUR:
Jaarwoning

Villa Mea Vota
Tramstraat. ƒ 40 p. mnd.
met Garage ƒ 45.

Te 'bevr. bij Versteege,
Dorpsplein.

Goedkoop Wonen
Gedurende de winter»
maanden van Sept. tot

Mei VRIJ GEMEUBIL.
HUISJE te huur a ƒ 15
per maand, Duinzijde
B rederodestraat.
Br. no. 501 Zandv.Crt

GEVR. per 1 Sept. voor
zomer en winter: ongem.

2 ineenl. kamers
met kl. keuken of kook»
gel. voor eenv. dame,
gev. leeft., géén traplo»
pen, water en lieht inb.,

niet boven ƒ 20. p.m.
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 503

TE KOOP AANGEB.:
Eiken Dressoir

als nieuw, tegen billijke

prijs. Te bevr. Burgem.
Engelbertsstraat 9.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

Waterdichte kampeertenten
voor Va v.d. prijs, iets smoezelig (demonstratie).
Courante maten, volle garantie. „THE INDIANA
"WORKS" — Agentschappen voor Nederland:
Haarlem. • Den Bosch
Zijlweg 111 Koningsweg 119

WONINGBUREAU
„KENNEIVIER LAND"

UOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huumnnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Mej. E. SZARAZ
Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

FRANSE LES AAN HUIS
door:

EUG, CHEVROLET
v.h. 10 jaar leraar Berlitz»School

CONDITIES: ƒ 1 PER PERSOON
Meerdere personen reductie.

Besprekingen: Bisschop Callierstraat 14,

Haarlem (bij de St. Bavo Cathedraal)

LAAT UW
RijwielbeEa8ting plaatje
opzetten a . . 10 et

bij JAN POOL
Rijwielhandel - Haltestraat 58 - Tel. 2613

MIEP VAN EGEREN
Dam eskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

THEATER„MONOPOLY
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 29 Juli tot en met Donderdag 4
Augustus, Aanvang 8.15 uur. 7 Dagen, 7 opvoe»
ringen van de grote Operete»fiIm

DIE FLEDERMAUS
met Lida Baarova, Hans Sóhnker, Friedl Szepa,
Georg Alexander, Hans Moser e.v.a.

Muziek van JOHANN STRAUSS
Een heerlijk en groots filirrwerk, stralende zang,
grandiose show, uniek samenspel, komische
scènes, maken dat de lachsalvo's niet van de
lucht zijn.

De mooiste en prettigste Operette»fiIm ooit ver»

vaardigd. — Pers en publiek zijn enthousiast!

De Telegraaf: Een droom zeldzaam evene»
ment bij een film, een dankbaar applaus.
Handelsblad: „Die Fledermaus" is een film die

bij een ieder in de smaak zal vallen.

Een heerlijke amusementsfilm. Verder een su»

bliem bij»programma. — Toegang boven 18 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Een bezoek aan ons theater is een avond van 100 oct. amuse:

ment. Allernieuwste geluidsinstallatie! 193S. ZIE EN HOOR!

Iedere middag 2.30 uur Familie-Kinder-Matinée
Op veelvuldig verzoek vanaf Vrijdag tot en met
Maandag 1 Aug. Joe Brown in

Joe Brown als Kampioen
De grootste lachschlager welke u ooit gezien hebt
Enige uren onbedaarlijk lachen. Verder buiten»
gewoon bijprogramma.

Dinsdag', Woensdag:, Donderdagmiddag geheel
nieuw programma: Jackie Cooper in het schitte»

rende filmwerk:

VOOR MOEDERS EER
Verder komisch bijprogramma.

Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

I

t
t

i

Bridge-Club
LOEFHOECK
ledere Middag van 2.30
tot 6 uur Bridge.

Waag
ruimt

CONFECTIE OP
240 Japonnen

58

48

200

120

w-o. zijden, zijden»linnen, katoen enz. enz.
vanaf ƒ 0.98

PEAU DE PÊCHE DAMESJASJES, alle maten
van ƒ 4.50 nu f 2.50

FLANELLEN I-TEREN BROEKEN . , Qe
van ƒ 3.95 en ƒ 2.95 voor T *»»

ZIJDEN KINDERJURKJES f ft QE
van 40—60 cm. lengte van ƒ 1.95 voor • U.ïJO

ZIJDEN GEPL. iHEREN POLOHEMDEN
in Marine, Wit, Grijs en Bleu, alle maten

f 0.89
BADJASSEN vanaf

f 2.49

Verder een uitgebreide sortering in:

BAD» EN STRANDKLEDING,
BEDRIJFSKLEDING,

BABYGOEDEREN,
Lakens, Slopen, Baddoeken, Theedoeken, Tafel»
lakens, Servetten.

Prachtige collectie

Wol en Borduurkleden

Haast U en haalt koopjes, bij

:

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40-40a - TEL. 2087
Het grootst gesorteerd Het voordeligst

„Eendracht"»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij f 20.— bonnen, f 1.— aan goederen terug

Eens klant . blijft klant

GERTENBACHS

Leesbibliotheek
voor Oud en Jong* Achterweg 1

De Goedkope Groentehal A. VAN STUKEN

I

Bloemkool, per stuk .

.

15 et

Tomaten, 5 pond 25 et

Spinazie, per pond .... 6 et

Snijbonen, 3 pond 25 et

Sperciebonen, 3 pd .

.

25 et

Dopertjes, 3 pond .... 25 et

BI. Capucijnders, 3 pond 25 et

Beste Zand, p. kilo.... 8 et

Kleintjes, per kilo .... 5 et

Tuinbonen, 2 pond 10 et

Blanke en Blauwe Eigenh. 8 et

Andijvie, 5 pond 25 et

Druiven, per pond
Komkommers

30 et

5 et

Grote bossen Wortelen 15 et
4 et

6 et

30 et

10 et

15 et

Sla, per krop
Postelein
Sinaasappelen, 10 stuks..
Citroenen, 3 stuks .

Meloenen, per stuk. . .

.

Gratis en horen en bezorgen, Schoonmaken van groente en aardap.

Willem Drayerstraat bij de Dr. Qerkestraat
BflflBBflflBflBflBBflBflflflBflBflBBBBSflflflBBflflBBflBBBflBiBBflflBBBi

Let op het adres voor prima diverse

Gebakt Diners* Schotels, Salades etc*

H. V e 1 1 e m a n
CONFISEUR—CUISINIER.

Steeds verse SLAGROOM*GEBAKJES en PUDDINGEN.
Neem proef met onze

FRIESE BEKROONDE DUIMPJES
STATIONSSTRAAT 4

Neemt eens proef met onze prima GEVULDE
BOTERKOEKEN en BOLUSSEN.

Laat Uw maaltijd niet bederven!!!
Koop Uw aardappelen bij een vertrouwd adres!

25 kg. KLEINE ƒ 1.10; 25 kg. GROVE ƒ 1.10

PRIMA KWALITEIT!
Verder een grote sortering Aardappelen-

Let op!! Let op!!

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

HET

Koopjeshuis
is 'HET adres waar U voordelig slaagt met

BAD- EN STRANDKLEDING
Grote keuze, modernste dessins, zowel voor
Dames, Heren en Kinderen. Ziet de etalages.

Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391 Ziet de Etalages

»••

MO DE-VAKSCHOOL
Voor te openen Modevakschool per

| 5 SEPTEM BER a.s.

ter opleiding tot costumière, coupeuse en lerares,

5 kunnen zich leerlingen aanmelden

e a.s. Maandag en Woensdagavond tussen 7-8.30
H
J Clubs en priv&lessen — Ook lessen voor eigen
5 gebruik.

Mej. M. DE VRIES
GEDIPL. LERARES HALTESTRAAT 55

HEDEN BEGINT

DE SEIZOEN-OPRUIMING
in „DE KATOENBAAL"
HALTESTRAAT 52
20°/o Korting op alle voorradige artikelen, uitge*

zonderd die waarvan de prijs bij contract is vast»

gesteld.

LET WEL!!

H.M. Nieuwenhuszen

Restanten en door etaleren of anderzins bescha»
digde goederen gaan voor halve prijs en minder
van de hand.

Ziet onze Etalage. Het loont de moeite en vergist
U niet in het juiste adres:

Haltestraat'aat 52 i

IBBBBBBBBB
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Ossmes! U wenst 5
B

een vakkundige en coulante bediening, breng dan
Jg

eens een bezoek aan onze kapsalon. §
WASSEN, WATERGOLF ƒ 0.80

™

WASSEN, ONDULEREN ƒ 0.75

DAMES KNIPPEN ƒ 0.40 _

Permanent f 2.25 I
Schoonheidsmassage, Haarverven,

Manicure
Blonderen

IDameskapsalon R, VAN D A M
|

1 ORANJESTRAAT 3
|

iBBBflBflflBBnBIBflBBBBflBBHBBnSBBBBfflflflBBBBBBHBflflBHBB
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Wij zijn en blijven
het goedkoopste Foto~

adres voor Zandvoort

99JUPITER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838 Gratis ontwikkelen van alle Rolfilms - Afdrukken % 5 cent

1
II'

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

mnnnninnnnan:
É

s
z

E. KONING

E
UB

Swaluëstraat 10

Pakveldstr. 23

Huis- Letter-
schilder en
G lazenmaker
Handel in Glas* en Verfwaren
MT Scherp concurrerende prijzen

Behangselpapieren Witkalk

Steensma's
Modelvleeshouwerij

Ook Uw adres voor

VET KALFSVLEES
LAPPEN, per pond 75 et

FRICANDEA&, per pond 90 et

Schoolstraat 3 Teh
— bij de Haltestraat

2703

I

Mevrouw

!

Thans zijn wij aangesloten onder nummer

2568
WASGOED tegen concurrerende prijs,

ook voor Haarlem, Amsterdam en Om»
streken. — Vraagt prijscourant.

[WASSERIJ
J. VISSER
v. OSTADESTR. 5—7 — TELEF. 2568

Voor Seizoen koopjes
NAAR DE

Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974
Handel in RIJWIELEN, ELECTRA, LAMPE»
KAPPEN, KINDERWAGENS, STOFZUIGERS.

Drogisterij J. G, A. Stijnis

Oranjestraat 7 ~ Tel. 2327

Ruime sortering

Toilet- en Zonneörand-Artikelen

REISKUSSENTJES, STRANDTASSEN.enz

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 31 Juli 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 31 Juli 10 uur: de heer D. v.d. Plas,
Theol. Student.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 31 Juli 10 uur: Ds. N. A. Waaning.
5 uur: Ds. J. H. Mulder van Giesen—Oud» en

Nieuwkerk.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven",) Brugstr.15

Zondag 31 Juli v.m. 10.30 uur: Dr. A. J. van
Leusen, Velsen.

'NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Joh. H. van Oostveen, evangelist

te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 30 Juli Einde v.d. Sabbath 9.49 uur.

Vrijdag 5 Aug. Aanvang v.'d. Sabbath 8 uur.

Zaterdag 6 Aug. Einde v.d. Sabbth 9.35 uur.

Zondag 7 Aug. Vastendag 9 Ab — Einde 9.33 u.

Ochtendgebed op Sabbath te 8-30 uur.

Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Uw adres
te Zandvoort voor uitsluitend

1e kwal. Rund-, Kalfs-, Lams-
vlees en Fijne Vleeswaren
is de van ouds bekende

Joodse Slager ij

Fa* Wed* L* Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes

Ook KIPPEN O.R.T.

Reeds 18 jaar Uw leverancier voor

ZUUR WAREN
KOMKOMMERS 11 et

PEKËLAUGURKEN 2 et

ZOETsZURE AUGURKEN, 8 stuks a . . 10 et

GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOENEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M. BLITZ - Zeestraat 19 - Tel. 2831

t SLIJTERIJ BRINK I
GROTE KROCHT 28 _ TEL 2654

HET AIDRES voor Uw

Dranken
!

Let op onze

i
Speciale Reclame

j

vanaf 6 Augustus.

Ziet de etalage.

Je moet ze maar proeven
Nu de kinderen vacantie hebben zijn ze
hongeriger dan anders, van de buitenlucht.

Een goed middel is hiervoor

GROENTEN en FRUIT
te eten uit de zaak van

WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

STATIONS-TAX
i*GARAGE „OSTA

G. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

EN TOCH is de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

HET GOEDKOOPSTE ADRES.
EN TOOH is de kwaliteit Ie klas, daar wij dage:
lijks met eigen auto van de markt betrekken.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Ontvangen
Eiken Buffetten, Mooi Salongarnituur best. uit

Bank en 3 Clubs, Stoelen, Tafels, Eiken Lits ju»

meaux, Linnenpers, Cylinder Schrijfbureau, Phis
lips Radio met luidspreker, "Waskast met 2 bak»
ken voor stromend water, Matting en nog vele
andere goederen. Alles wordt zeer voordelig van
de hand gedaan. — Uw adres voor alles wat U
nodig hebt is:

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

A. KUIK - KAPPER
SWALUËSTRAAT 15

's Zaterdags
knippen tot 4 uur

t

t

l

Zegt U dat iets? EEN NIEUW RECORD
hebben wij gevestigd, daar onze omzet met de helft is gestegen.

„DE CONCURRENT"
blijkt daarom DE SLAGER te zijn voor elke stand en rang .

ONZE ZATERDAGSE EXTRA RECLAME

l pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

l pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a ... 40 cent

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.
Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

I

^^^^<*>>»»»

t

t
t

per k-g. 10 kg. 25 k.g-

Grove Duin 5 cent 40 cent 75 cent

Grove Muizen 5 cent 45 cent 90 cent

Grove Blauwen Drielingen . 5 cent 45 cent 90 cent

Grove Muizen Drielingen . 5 cent 45 cent 90 cent

Puik Muizen 5 cent 45 cent f 1.—
Puik Duin 6 cent 55 cent f 1.25

Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging. Hotels en Pensions A
extra korting. Schrabben gratis ^

VAN DEURSEN'S \

speciaalzaken in Aardappelen

Gevestigd sedert 1851

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELËF. 2274

Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat. 14 Telef. 15879

Heemstede, Binneweg 46, . Telefoon 14245

Laatste Waarschuwing
Men moet het geluk maar treffen.

MAANDAG 1 AUG. 5 UUR
GROTE TREKKING DER

Franse Loterij „Credit National'^
Hoofdprijs Fr. 1 Millioen of Vijftigduizend gulden,

wordt' ten volle uitbetaald. Verder Fr. Vs milli*

oen; 2 x Fr. 200.000, 3 x Fr. 100.000; 6 x Fr.

50.000 en duizenden prijzen a Fr. 500, storting van<

ƒ 3.— geeft recht op 't volle bedrag, dus niet
l/20ste, doch geheel onder aftrek van 2 pet Ne*-

derlandse belasting. Trekk.lijst wordt franco toe*^

gezonden.

Nederlandse gezegelde loten, wettig geoorloofde

Gelukskantoor „De Kans" - Jansstraat t

hk Nieuwe GrachtJHaarlem, tel.21101, giro 134408

SLUITING VERKOOP TE HAARLEM
MAANDAGMIDDAG 4 UUR

In Zandvoort verkrijgbaar bij:

Sigarenmag. A. v.d. Werff - Gr. Krocht 3

en D. van Duijn - Jan Steenstraat 10a

GUMMI

en Insecten

Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten.

Buik- en
Breukbanderr
is DROGISTERIJ
L. BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

-^Grote sortering,

Zonnebrand-
artikelen

dodende middelen !!!

BELLAMY
wil economische gelijkheid en daardoor:

^ van particulier bezit voor allen

iii / van de vrije beweeglijkheid der

nersiei (
krachten in eik opzicht.

I

van onbegrensde welvaarts»
mogelijkheden.

KRIJGT U GASTEN
Wij verhuren Ledikanten, Bedden, Dekens, Meu*
belen, Strandwagens enz. per week en per maand-

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

U gaat chique gekleed
voor weinig geld met onze .

WITTE STRANBROKJES
Strandpantalons, Shorts en Blouses. Pracht
sortering zuiverwollen Badpakken en Hand*-
werken. — Ruime keuze Strandsartikelen-

GLAS» EN AARDEWERK.
P^r Thans 100 kleuren Gobelin WoL
Magazijn „LIBELLE
GROTE KROCHT 11

»

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 p. jaar plus 6 et incassokosten
en per gezin. Uitvaart en transport tegen kosten»
de prijs. Inlichtingen bij:

A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90*

Per abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612

Strandwagen
groot model, TE KOOP.
Zuidbuurt 1. Zaterdag vóór 3 uur.

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden.

35. Eindelijk besloot meneer Van Emmen, die
een gunstig gelegen terrein ontdekt had, te dalen.
Tot dit doel vloog de Pegasus laag, rakelings
langs daken en wegen sLrijKcnd, tot grote con^
sternatio van den armen Untermeier, die tegen
allerlei geveltoppcn, schoorstenen en balcons ge*
kwakt en over de straatstenen gesleurd werd".
Werkelijk, Herr Untermeier was hard opgelucht,
toen de Pegasus eindelijk op een grasperk vóór
de Parlementsgebouwen neerstreek!
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ZANDYOORTSE COURANT
OFFICIËLE BADCOURANT

w

ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V-rj_ jl jl\^XJLJJLjM-j jlwtj^v^v/ ULJ.vrXJL'* J. OPGERICHT IN 1899
WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

yoor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

'Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandyoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Juist in kleinigheden merkt men de goedheid

van een karakter op. Wij hebben allen wel

een zekere kracht om bij ingrijpende gebeur:

tenissen groot te zijn en goed — maar dat

op de duur en onder allerlei omstandigheden

vol te houden — daar komt het op aan.

Duch.sse d'Abrantès.

RAADSVERGADERING
KORT VERSLAG

De gemeenteraadsleden hadden Dinsdagavond
waarschijnlijk de zomer in het hoofd, daar de
raad zeer onvolledig vergaderde; afwezig waren
n.1. de heren Bohvidt, Elffers, Vallo en Koning.
De besprekingen duurden slechts zeer kort, zodat
na een uur de vergadering reeds door den voor*
zitter werd gesloten.
Met algemene stemmen werd besloten aan den

heer ir. H. T. Zwiers eervol ontslag te verlenen.

als technisch»aesthetisch. adviseur der gemeente.
Over de ruiling van grond op de Brcderode»

straat en de Oosterparkstraat kwam wethouder
Slegers met een. nieuw voorstel, waarop op voor»

stel van den heer Groen werd 'besloten, dit punt
aan te houden.
Aan de Zandvoortse Schaakclub werd een sub»

sidie van ƒ 25.— toegekend voor de jaarlijkse na»

tionale wedstrijden op Zaterdag 17 en Zondag 18

September.
Aangenomen werd het voorstel van het Colle»

ge om een zandauto voor ƒ 2750 aan te schaffen.

De tongen kwamen enigszins los bij de behan»
deling van het voorstel om de huur op te zeggen
van de bovenverdieping van het gebouw der be»

drijven, 'bewoond door den directeur dier bedrij»

ven.

De heer Van Rijnberk juichte dit voorstel toe,

aangezien de bedrijven dan over meerdere loka»

len de beschikking krijgen en de wethouders dan
ook misschien een kamer krijgen toegewezen. De
heer Groen sloot -zich bij den vorigen spreker aan,

waarna het voorstel tot huuropzegging werd aan»

genomen.
De heer J. J. L. A. Wijnne werd benoemd tot

Hd van het scheids gerecht wegens_het bedanken
van den heer C. W. H. Baard.
Op voorstel van enige raadlsleden werd met

6—3 stemmen aangehouden het voorstel tot het
verlenen van eervol ontslag aan den directeur van
het Zuiderbad.

De huur van het sportveld aan de Nicolaas Beets»
straat werd verhoogd van ƒ 350 op ƒ 400.

Bij de behandeling van het prae»advies op een
verzoek betreffende de huur van de kiosk op het
Badhuisplein hield de heer Molenaar weer een
lange rede over het op 28 Juni aangenomen col»

portageverbod. Het is nu namelijk niet mogelijk,

dat er dagbladen en tijdschrfiten op het strand
worden verkocht, hetgeen voor de tweede bad»
plaats van Nederland een tekortkoming kan wor»
den genoemd. De voorzitter meende, dat de raad
de consequenties moest aanvaarden. De heer Van
Rijnberk wilde het strand niet vrijgeven voor het
colporteren. Er zijn namelijk winkels genoeg waar
men couranten en tijdschriften kan kopen. WeU
houder Van der Moolen vond de toestand in

Zandvoort rustig, men kan nu kalm door de stra»

ten wandelen zonder telkens met allerlei 'bladen

te worden lastig gevallen. De raad heeft op 28
Juni een verstandig besluit genomen, waarmede
heel Zandvoort is gediend. Een voorstel tot aan»
houding werd met 5—4 verworpen; op het ver»

zoek van den heer Van Petegem werd afwijzend
beschikt, zodat de huur van de kiosk eerst op 1

October 1939 kan aflopen. IHet college zegde toe,

het colportageverbod nog eens in studie te zullen

nemen.
Het Rijk heeft bepaald, dat de gemeente Zand»

voort voor de jaren 1938, 1939 en 1940 ƒ 7000
pacht zal moeten betalen voor de huur van het
strand. Het college had op de verhoging van
ƒ 2000 per jaar niet gerekend, waardoor kans be»

staat, 'dat de begroting 1938 in de war komt. Voor
gesteld werd dan ook, de pacht dit jaar op ƒ 5000
maar voor 1939 en 1940 op ƒ 7000 te stellen, hoe»
wei men het met de motieven van den minister

niet eens is. De heer Molenaar achtte de corres»

pondentie tussen den inspecteur der domeinen en
den voorzitter zeer onaangenaam, waarmede de
heer Van Rijnberk instemde. De laatste vond de
verhoging van ƒ 2000 per jaar onbillijk, vooral nu
Zandvoort noodlijdend is. 'Het voorstel van het
college werd aangenomen.
De heer Molenaar hield tenslotte een interpella»

tie over enkele tegels in het trottoir van 'de Grote
Krocht, waardoor verschillende personen zouden
worden gedupeerd.

BEKENDMAKING:
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maken bekend, dat de legger der wegen voor die

gemeente door Ged. Staten van NoordsHolland
bij besluit' van 20 Juli 1938 no. 201 is vastgesteld.

De legger is vanaf 2 Augustus voor een ieder ter

gemeente=secretarie ter inzage gelegd.

Zandvoort, 1 Augustus 1938.

Burgemeester en "Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, Van Alphen
' De Secretaris, W. Bosman, lo.s.

r-

SPREEKUUR BURGEMEESTER.
Met ingang van de volgende week houdt de Bur»

gemcester voortaan spreekuur op Woensdag en
Zaterdag des voormiddags van elf uur tot half

een.

RDKSPOSTSPAARBANK.
Aan het Postkantoor Zandvoort en het daaron»

Ider behorende ambtsgebied w.erd gedurende de

maand Juli ingelegd - ƒ 48.379.59, ' terugbetaald

ƒ 22.926.38. Het laatste door dat kantoor uitge»

geven boekje draagt het nummer 11217.

EEN ZONDAG MET ZON.
'Reeds in de vroegte trokken Zondagmorgen

duizenden personen Zandvoort binnen om 'de dag
door te brengen op het strand, in zee of in de
'duinen. Om ongeveer tien uur heerste er in het
dorp reeds een ongekende drukte, welke tegen 12
uur nog groter werd. Een groot aantal extra»trei»
nen en trams brachten duizenden dagjes»mensen
naar de badplaats, terwijl eveneens duizenden per
rijwiel of per auto Zandvoort opzochten. Om 2
uur waren alle parkeerterreinen — Zandvoort be»
zit er negen! — „vol", een gebeurtenis, welke in
jaren niet is voorgekomen. De rijwielstallingen
maakten vanzelfsprekend ook goede zaken, en de
café's en restaurants hadden handen te kort om
de (bestellingen uit te voeren.
Het strand geleek op een krioelende anieren»

hoop, daar vrijwel nergens meer een plekje vrij

was. De zee kon zich natuurlijk ook in een gewei»
dige belangstelling verheugen van de baders, die
zich dan weer in de zon lieten bruinbakken. Een
nieuwigheidje voor Zandvoort was ditmaal, dat
men de Amerikaanse methode 'had overgenomen
om zich op een plank staande, door een motor»
bootje te laten voorttrekken.

Begrijpelijk, dat deze attractie door tientallen

personen werd gewaardeerd en dat velen besloten
zich. spoedig nog eens met een snelheid van onge»
veer 30—40 km over de golven te laten trekken.
De vier badsinrichtingen werkten onder hoog»
spanning en de 'badlieden moesten tot laat in de
avond alle aandacht besteden aan de baders om
ongelukken te voorkomen. Ernstige ongevallen de»
den zich gelukkig niet voor, daar de Zandvoortse
Reddingsbrigade op het „stille" strand een oogje
in het zeil hield.

Ook in de avonduren trokken nog honderden
personen Zandvoort binnen om van de koele
avondlucht aan het strand te genieten. Tot laat

in de avond bleef het gezellig druk en had men
handen te kort om de gasten van dienst te kun»
nen 2ijn. Het was voor Zandvoort een goede dag!

POLOWEDSTRIJD IN HET NOORDERBAD.
A. Z. '70—Willesden S.C. 8—5

Er heerste Zondagmiddag in het Noorderbad
een gezellige drukte, toen de polowedstrijd
tussen de Willesden Swimming Club uit Baywa»
ter, Londen, en de Amsterdamse Zwemclub, A.Z.
1870, aanving. De wedstrijd werd geleid door den
heer Fr. Kuipers, maar spanning was er niet, hoe»
wel in totaal 13 doelpunten werden gescoord. De
beide doelverdedigers-^arnerr-het-niet-zo-nti'uvr-en-

zelfs de eenvoudigste schoten promoveerden tot

doelpunten. A. Z- '70 stond reeds in de eerste mi»
nuut met 1— achter, maar direct na aftrap

werd de gelijkmaker door Smitshuijzen gemaakt.
A. Z. bracht de stand op 3—1, maar de Engelsen
maakten gebruik van een inzinking en weer spoe»

dig was het 3—3. Tot de rust scoorden de Am»
sterdammers nog twee doelpunten. In de tweede
helft was de spanning geheel verdwenen en kwam
het einde tenslotte met een 8—5 overwinning
voor A.Z. 1870.

Voordat de wedstrijd aanving hadden de schoon»
springers Dennenboom en Repko een aantal fraaie

figuren gedemonstreerd, zoals b.v. De Danseres
en De Mislukte Redding, welke zeer in de smaak
van het publiek vielen.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding der jeugdwerkloosheid.

Mochten wij de vorige week het ontslag van
werklieden en anderen in het licht stellen en als

onze mening weergeven, dat dit een wreed middel
is, er kunnen nog andere oplossingen aan de hand
worden gedaan, welke waard zijn overwogen te

worden.
In zekere kringen is men van mening dat heel

veel mannelijke krachten zouden kunnen worden
geplaatst, indien in verschillende vakken en zaken
de vrouwelijke werkkrachten zouden worden ge»

weer'd.
Ontegenzeggelijk zijn er bedrijven waarin het

aantal vrouwelijke krachten zulk een omvang
heeft aangenomen, dat men gerust kan spreken
van een onmaatschappelijk verschijnsel. Hoeveel
kantoren en afdelingen zijn er niet, ook van onze
eigen publieke diensten, waarin het kantoorwerk,
soms het meest belangrijke en goed gesalarieerde,

door vrouwelijke krachten wordt verricht? In een
van onze dagbladen werd dit geschat op minstens
15.000, doch laten we dit met enige reserve ne»

men en 10.000 aanhouden. Nu wordt met d ; t ge»

tal bedoeld posities welke voor mannelijk perso»

neel geëigend zijn.dus niet die betrekkingen waar»
in het vrouwelijk element de voorkeur verdient,

want, men begrijpe ons niet verkeerd, ook wij

'bedoelen slechts betrekkingen, waarin het werk
zodanig is, dat het beter door mannen dan door
vrouwen verricht kan worden.
Men. zegge nu niet dat hierdoor weer een kwan»

tum werklozen wordt geschapen en dit slechts

een verschuiving zou zijn; het staat vast dat heel
veel jongelui die geen betrekking kunnen krijgen,

dus ook niet' er aan kunnen denken een gezin te

stichten, dit wel zouden doen, indien zij de be»
geerde betrekking machtig zouden kunnen wor»
den en hiermede 7,ou zeker 50 pet. van dezen, bin»

nen enige jaren het 'begeerde gezin hebben ge»

sticht, waardoor heel wat vrouwelijke werkkrach»
ten haar natuurlijke bestemming zouden verkrij»

gen.
Het' is misschien bekend, dat deze zaak in rege»

ringskringen is 'bestudeerd. Men wil in deze rich»

ting iets gaan doen. Maar het zal zeer 7.eker niet

bekend zijn, dat ook tegen dit middel ter oplos»

sing de krijgstrompet reeds is gestoken en dat

hierin een aantasting wordt gezien van de per»

soonlijke vrijheid, die voor de vrouwen gelijke

rechten opeist als voor mannen. Toch mag in

deze de vraag worden gesteld, of verzet tegen of

verhindering van deze poging niet wat te ver gaat

en of hieraan niet geheel andere, aan het geval

zelf geheel vreemde, motieven ten grondslag lig»

gen. '
. '.

•

'

Laten wij allen mogen adviseren, in.voorkomen»
de gevallen, de mannelijke werkkrachten 'zoveel

mogelijk" te laten vóórgaan.

De Commissie.

Zandvoort, 3 Augustus 1938.

't WV--KINDERBADL WORDT EEN SUCCES!
Zoals bekend, organiseert de Vereniging voor

Vreemdelingenverkeer a.s. Woensdag een grote
Kinderdag. Begonnen wordt met een zandbouw»
werkenwedstrijd, des middags komen de kinderen
in „Groot Badhuis" bij elkaar voor een variété,
terwijl do avond met een Kinderhal aanvangt en
besloten zal worden met een groot vuurwerk.
Het kinderbal speciaal belooft een 'buitengewoon
gezellige feestavond voor de kinderen te wor»
den. Het programma vermeldt een groot aantal
attracties, waarvan we echter niets verklappen.
Het feest vangt reeds om half acht aan en zal

tot ongeveer half tien duren. Vanzelfsprekend zijn

de ouders van harte welkom; we spreken dan ook
de hoop uit, dat de zaal van „Groot Badhuis" te
klein zal zijn om de kinderen en de ouders te ber»
gen. 'Na afloop van de gezellige avond trekken
we allen naar het terras om het vuurwerk te zien
antsteken!

VERDRONKEN.
Donderdagavond is omstreeks kwart over negen

de 23=jarige Willem van Nimwegen, wonende
aan do 'Harmen Jansweg te Haarlem, bij het
zwemmen verdronken, terwijl zijn broer ternau»
wernood kon worden gered.
Op genoemd tijdstip waren de twee broers ter

hoogte van het verboden zuiderstrandgedeelte aan
het zwemmen, toen Willem plotseling om hulp
begon te roepen, terwijl even later de andere
'broer ook in verdrinkingsgevaar verkeerde. Het
hulpgeroep werd reeds spoedig gehoord en van
alle kanten werd 'hulp verleend. De heren A.
Molenaar, wonende Oosterparkstraat 21 te Zand»
voort en een zekere Van 't Som uit Haarlem be»
reikten vrij snel den broer van Willem en smaak»
ten het genoegen hem behouden op het strand te
brengen. Onderwijl poogde de bekende mensen»
redder Jb. Kraaijenoord uit Zandvoort Willem te
redden, doch zag den drenkeling op vier meter
afstand voor z'n ogen in de golven verdwijnen-
De heer Jb. Dorsman dook enige malen, doch
zonder enig succes. De commandant van de Zand»
voortse Reddingsbrigade, de heer P. van der Mije,
en Dr. C. A. van Fraassen waren spoedig ter
plaatse. De geneesheer verleende de eerste hulp
aan den broer en liet hem per auto naar zijn
ouderlijke woning te Haarlem overbrengen. De
leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade heb»
ben Vrijdagmorgen het lijk van den verdronkene
ter hoogte van het Zuiderbad op het strand ge»

-vorrderr; —~

—

VERLOTING „O.S.S."
Ter voorbereiding van haar 35»jarig 'bestaan als»

mede tot dekking van enige onverwachte grote
uitgaven, organiseerde de gymnastiekvereniging
een verloting.
Reeds zijn vele loten verkocht, doch nog niet

alle. Wij wekken daarom ieder op, een of meer»
dere loten a ƒ O.iO per stuk te kopen.
De hoofdprijs is: een clubfauteuil met bijbeho»

rende leeslamp, 2e prijs een fototoestel, en verder
prijzen van huishoudelijke aard en sportartikelen.
Loten verkrijgbaar 'bij de leden der vereniging,

Brink, Grote Krocht 2S en Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1.

Trekkingslijsten worden op aanvraag toegezon»
den.

DE DRAAIMOLEN.
Wil men nog een groter kindervermaak dan een

draaimolen met orgelmuziek? Ja, niet alleen kin»
deren, ook de groteren weten zich in een draai»
molen best te amuseren.
Evenals andere jaren zal de bekende grote

electrische draaimolen van Henk van Leeuwen
weer zijn standplaats innemen aan de Herenstraat
eindpunt electrische tram en wel van Woensdag
10 Aug. tot en met 14 Aug.
U ziet de tijd is kort, profiteer dus in die tijd

van het echt oud»Hollands vermaak, de draaimo»
len met zijn paarden .schuitjes, varkens, zwanen
enz. Des avonds zal een mooie verlichting de mo»
len een feestelijk aanzien geven.
Voor verdere bijzonderheden leze men de ad»

vertentie in dit blad.

BENUT UW KANS!!
Meer kunnen wij niet schrijven van het onbe»

grijpelijke „Wonderapparaat", daar wij er ook zelf

verder niets van weten.
W'at voor een Wonderaparaat dat dan wel is?

Het staat vanaf 6 Augustus in de etalage van Slij»

terij Brink, Grote Krocht 28 en bestaat uit een
wonderglasplaat met diverse voorwerpen, die zich
in verschillende richtingen bewegen. Nu is de
vraag, hoe werkt dat apparaat, hoe ontstaat die

beweging?
Nogmaals, benut Uw kans en 'bestudeer het ap»

paraat eens goed, want er zijn niet minder dan
5 geldprijzen aan de oplossing verbonden.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U

naar de advertentie in dit blad.

FEESTDAG VAN „HYGEA".
Kampvuur op het strand.

De Algemene Kampeervereniging „Hygea" orga»

niseerde Zondag 'haar jaarlijkse strandwedstrij»
den. Des ochtends werden «wemwedstrijden ge»

houden en speelden de veteranen met elkaar een
partijtje voetbal. De kinderen werden des mor»
gens getracteerd en werden beziggehouden met de
vertoning van een poppenkast. Aan de kinderspe»
len nam des middags een groot aantal kinderen
deel, waarna de prijzen des avonds om zeven uur
werden uitgereikt. De feestdag werd besloten met
dansmuziek en een kampvuur, dat een fantastisch

schouwspel opleverde.

COLLECTE.
De Zondag j.1. gehouden collecte ten bate van

het Isr. Armbestuur 'bracht ƒ 275 op.

LIEFDADIGHEIDSVOORSTELLING.
,

Dinsdag 9 Aug. zal t.b.v. het Isr. Armbestuur in

.Modern", Stationsplein des middags een Kinder»
voorstelling en des avonds een Nachtfeest gehou»
den worden. Een grote verscheidenheid van artis»

ten zal optreden, waarvoor wij U verwijzen naar
de advertentie in dit blad. 'Dat U een goed doel

steunt door deze avond te bezoeken, is zeker
overbodig te neggen.

O.S.S. KAMPIOEN!!
In de athletiekcompetitie van de Kennemer

Turnkring, die in de maanden Juni en Juli in
Haarlem plaats vond, is het de herenploeg van
O.S.S., bestaande uit de heren J. v-d. Bos, J. Keur,
H. do Roodo en J.A.B, van Pagée, mogen geluk»
ken de kampioenstitel te behalen. Voor het eerst
in de geschiedenis van O.S.S. is het, dat de kam»
pioenstitel met athletiek behaald is, wat er wel
op wijst, dat ook op athletiekgebied do vereni»
ging flinke vorderingen maakt. De eindstand
luidt:

Ie klasse 2e klasse 3e klasse
l.OSS 24401 p; l.SSH 19621 p: Turnl.H. 15818p.
2. BGV 23643 p; 2. OSS 2 16288 p; BGV 14704 p.
3. Concordia 23392 p; 3. Conc. 14724 p: 6- OSS
Ook gedurende de maand Augustus 'blijft de

vereniging met dames en heren oefenen op het
terrein aan de Zandvoortselaan op Dinsdagavond
van 7.30 uur tot donker, om straks, eind Augus»
tus, op waardige wijze, kampioenen waardig, hun
titels te verdedigen!

i

WEER EEN MOOIE PRESTATIE.
Op de Zondag te Amsterdam gehouden Intern.

Athletiekwedstnjden werd mej. Annie Bohvidt
(Gita) op de 100 m. derde, terwijl de Ned. kam»
piocne Fanny Koen tweede en Miss Lock eerste
werd.

Z.V.V. „ZANDVOORT".
Zondag 7 Augustus wordt om 6 uur een vriend»>

schappelijke wedstrijd gehouden tussen Zandvoort
1 en Ajaxscomb.

NIEUWE AANSLUITINGEN ZANDVOORT.
Telefoondistrict Haarlem.

2677 Boogaard, Jr. J., Makelaar m vaste goede»
ren en assurantiën, Zandvoortsel. 126—128

2656 Doyer, L., Brederodestraat 61
2573 Koning, E., Huis» Letterschilder en GIa»>

zenmafcer, glas» en verfhandel, glasassuran»
tie, Swaluëstraat 10.

2391 „Koopjeshuis Het", Lingerieën, Badartike»
len, corsetten, Kerkstraat 32—34.

2561 Melkhandel Schneiders, Helmersstraat 11.
2454 Melkman, N., Vertegenw. Italiaander & Co.

Breda, Damasten, Tijken, Dekens, Ooster»
parkstraat 65.

2551 'Oostveen, P. H., de Ruyterstraat 3.

2478 Visser, K., Bedrijfsdir. der N.V. Chemigra»
fische Kunstinrichting Polygraph, Koning»
straat 47.

2074 Wcsselius, X, Hoofd Christ. School, Brede*
rodestraat 111.

2254 Zandvoortse Hockeyclub, Z.'H.C, Secreta»
ris, Dr. Metzgerstraat 27.

KINDBR'PRET IN HET NOO'RDERBAD.
Woensdagmiddag werden onder auspiciën van

de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer kinder»
wedstrijden gehouden op het strand voor het
Noorderbad. Een geweldig aantal deelncmertjes
had zich doen inschrijven, zodat de concurrentie
zeer groot was. De kinderen waren ingedeeld in
groepen naar hun leeftijd, 't Fraaie weer begun»
stigde resultaten van deze zeer geslaagde kinder»
spelen. Tc twee uur verzamelden zich de kinderen
op de tribune van het open wedstrijdbassin, wel»
ke tribune weldra er. reeds lang vóór de bepaals
de tijd geheel gevuld was.
De pret begon met een voorstelling van een

drietal clowns, die de lachspieren van de kinderen
geducht in 'beweging wisten te brengen. Te kwart
voor drieën gingen de kinderen in optocht naar
het strand, waar de behen'digheidswedstrijden een
aanvang namen. Vele ouders en anderen keken
met belangstelling naar de verrichtingen der klei»
nen en er werd dikwijls hartelijk gelachen. De uit»
slagen dezer behendigheidswedstrijden zijn als
volgt:
Groep A, meisjes van 5 en 6 jaar, vlaggetjes

steken: 1. Poppo Vrenkel; 2. Hansje Graffelman;
3. Carla Kroon.
Groep B, jongens van 5 en 6 jaar, 'blokjesrapen:

1. Loekie Kopman; 2. Tony Sij'brands; 3. Robbie
Groeneveld.
Groep C. meisjes van 7 en 8 jaar, schortjes bin»

den: 1. Julia v.d. Velde; 2. Willy 'Hanse; 3. Mieke
Bierenbroodspot.

Groep D. jongens van 7 en S jaar, zaklopen:
1. Boyke Janus;2. Dickie Goudeket; 3. Gerard
Vroom.
Groep E, meisjes van 9, 10, en 11 jaar geblind»

doekt flessen lopen; eerste afdeling: 1. Fifi Pou»
Icn; 2. Enny Santen; 3. Marietje Poster; tweede
nfd.: 1. Annie Steenman; 2. Sara Gobitz; 3. Klary
Stam.
Groep F, jongens van 9, 10 en 11 jaar. kopje

duikelen, eerste afd.: 1. Piet Krijger; 2. Willem
Lotz; tweede afd.: 1. Arie Dijkman; 2. Peter Bier»
enbroodspot; 3. Rob Moscoviter.
Groep G, meisjes van 12, 13 en 14 jaar, op han»

den en voeten lopen met bakje water op de rug.
]. Robbie van Esch; 2. Thea van der Veld; 3.

Toosje van Kampen.
Groep H, jongens van 12, 13 en 14 jaar: prui»

men happen. 1. Kick Geudeker; 2. Carl de Vries
van Buuren; 3. Willem Rous.
Do meisjes van 15 en 16 jaar moesten appel»

happen uit water, terwijl de jongens van dezelfde
leeftijd een plankje moesten trekken uit een hou»
ten étui. 'Deze beide oefeningen werden uitge»

voerd in het wedstrijdbassin en hadden het vol»

gende resultaat:
Meisjes: 1. Cobie Artz; 2. Willy Merkenstijn;

3. Ineke Kneepkens; 3. Beppie Teller.

Jongens.- 1. Antoon Kloots; 2. Louis Stel; 3.

Cor Diepenveen.
Do verschillende wedstrijden werden, opgeluis»

terd door muziek, terwijl na afloop de drie clowns
de kinderen weer aangenaam bezighielden. Verder
ontvingen alle deelneemstertjcs een troostprijs, bo
vendien nog een lolly, de kinderen tot twaalf jaar
een vlaggetje en een Indiaan»Hoofdtooisel. Zeer
voldaan en tevreden trok dan ook iedereen huis»

waarts. Een bekende badpakkenfirma stelde voor
ieder kind nog een ballon beschikbaar, die op een
teken van do clowns gelijktijdig werden losgela»

ten. Als prijzen voor deze ballonwedstrijd' wer»
den zes 'badpakken beschikbaar gesteld.
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gd
v.h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom» voor alles po autogebied 2088 opgebeld !

l

I

Af!], Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

MIEP VAN EGEREN
Dameskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

PEDICURE
WETENSCHAPPELIJKE VERZORGING

Een weldaad voor Uw voeten
Per behandeling ƒ 0.90
Per abonnement ƒ 0-75

BATA - Haltestraat 7 - Tel. 2612

M. DE ROOIJ
Gediplomeerd Pedicure

Vakk. behandeling van alle voetgebreken,
desgew. electrisch. s Ook aan huis te ontb.

59 ZEESTRAAT 59

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP: 2-5-6-0

Voor binnen* en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

BELLAMY
Wat is beter: een samenleving die aan de
burgers gelijke kansen biedt of een met ons
gelijke kansen?
De eerste is goed voor allen en leidt tot
vrede en welstand; de andere doet onrecht
en leidt tot opstandigheid.

Streeft naar de Bellamy»gemeenschap die
gelijke levenskansen geeft.

SchHderswerk is Vertrouwenswerk
l Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Mej. E. SZARAZ
JAC TROOST

Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

O^P" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

SEIZOEN OPRUIMING!!
DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat
BRENGT WEER SPOTKOOPJESj! ! I I I ! ! I !

Dames Japonnen vanaf 98 et; Kinderjurkjes vanaf 29 et; Dames
Nachthemden 69 et; Dames Onderjurken, prima fil d'écosse 59 et;

Prima Dames Camisoles en Directoires 39 et, per stel 75 et;

Heren Interlock Shirts en Pantalons, ook grootste maten 36 cent;
Heren Overhemden v>a. 59 et; de mooiste fil d'écosse heren sokken
25 et; Nog een kleine partij primazijden Dameskousen 36 et, de
nieuwste zijden dames Sportkousen 49 ct;Alle kleuren Sokjes tegen

spotprijzen!! Kellners Jassen alle maten nu . . 195 et
Nog enkele stuks blauwe Werkjassen, nu 98 et

Dames witte Stofjassen, alle maten ƒ 1-25; Molton Dekens, geheel
Wit, vanaf 68 et. Grote Borduurkleden 130x160 9S et. Profiteer nog
steeds van onze WOL=RECLAME=AANBIEDING!ln alle soorten
Onze nieuwste soorten Badpakken verkopen wij met 10% korting.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa-— bons 1 gulden aan goederen terug. —

Let op het adres voor prima diverse

Gebak, Diners, Schotels, Salades etc*

HL V e 1 1 e m a
CONFISEUR—CUISINIER.

Steeds verse SLAGROOM*GEBAKJES en PUDDINGEN.
m Neem proef met onze

•FRIESE BEKROONDE DUIMPJES
STATIONSSTRAAT 4

Neemt eens proef met onze prima GEVULDE llinnrp u o f 1
BOTERKOEKEN en BOLUSSEN. Ulllcld V.d. I I."

HET NEUSJE VAN DE ZALM
1 Kist 25 kg prima iDuhïzand=aardappeIen ƒ 1.25

1 Kist 25 kg grove ƒ 1.10
idem kleine ." ƒ 1-10

ECHTE ZANDVOORTSE DUINAARDAPPE*
LEN 9 et per kg 10 leg 80 et

Verder voorradig kleine muizen', Andijker muizen,
grote Andijker muizen, Zeeuwse Mauwen, Zeeuws
se Eigenheimers enz. enz.

HET ADRES IS

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

I Zandvoorts Verkooplokaal
Brugstraat 1, Taxateur J. Waterman, Telef. 2092

BELANGRIJKE VEILING
van meubilaire en andere goederen op

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
a.s. te 10 uur ten overstaan van Deurwaarder; Er*
brink, waarbij voorkomen: fraaie slaapkamers> fr±

noten» en eikenhout, artistieke eetkamer, leUeren
clubfauteuils, piano, Venetiaanse glaskroon, bof»
fet, enig koperwerk, kussens-, dekens, 'bedden^ ta»

pijtgoederen, lopers, enz. en wat

VERDER TE BEZICHTIGEN

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

zal zijn op

WOENSDAG 10
van 2—8 uur n.m.

AUGUSTUS
Zegt het voortil!

OOK U KAN GEKLEED GAAN
NAAR DE LAATSTE MODE ! !

!

De laatste snufjes:

WITTE STRANDROKJES
Strandpantalons, Shorts en Blouses. Pracht
sortering zuiverwollen Badpakken en Hand»
werken. — Ruime keuze Strandsartikelen.

GLAS» EN AARDEWERK.
Thans 100 kleuren Gobelin Wol

M a g a z ij n
GROTE KROCHT 11

XIBELLE'

De Goedkope Groentehal A. VAN STIJNEN
Bloemkool, per stuk .

.

15 et

Tomaten, 5 pond 25 et

Spinazie, per pond 6 et

Snijbonen, 3 pond 25 et

Sperciebonen, 3 pd .

.

25 et

Doperwtjes p.p 10 et

Capucijnders p-p 10 et

Beste Zand, p. kilo 8 et

Kleintjes, per kilo 5 et

Tuinbonen, 2 pond 10 et

Blanke en Blauwe Eigenh. 8 et

Andijvie, 5 pond 25 et
Druiven, per pond 30 et

Komkommers 5 et
Grote bossen Wortelen 15 et
Sla, per krop 6 et
Postelein 6 et

Sinaasappelen, 10 stuks . . 30 et

Citroenen, 3 stuks .... 10 et

rloll. Uien 4 pond 25 et

Gratis en horen en bezorgen, Schoonmaken van groente en aardap.

Willem Drayerstraat bij de Dr. Gerkestraat

GERTENBACH S

Leesbibliotheek
voor Oud en Jong* Achterweg 1

lCOODËDATIC

TELEF. 2410

ONZE SPECIALE AANBIEDING van 6 tot 13 Augustus

Va pd Prima SANTOSKOFPIE van 30 voor 23 et

DAT IS GOEDKOOP ! I !

BEZOEKT
MET UW KINDEREN

HENK van LEEUWEN'S
BEKENDE ELECTR.

DRAAIMOLEN.
van Woensdag 10 tot A
en met 14 Augustus

STANDPLAATS TERREIN

Heerenstraat naast eindpunt Tram

Vcsor kinderen Speciaal tarief:

slechts 3 et p* rit J
VOOR RECLAME: J
10 Rittenboekjes * * . 25 et ^

Prettige muziek Schitterende verlichting ^r

VOOR

Strand- en Badkleding
NAAR

„DE WAAG"
waar U een

VOLLEDIGE SORTERING
vindt en de nieu-wste snufjes.

DAMES BADPAKKEN
zuiver wol in diverse kleuren, vlotte modellen
van 40—48 ƒ 1.49

HEREN BADPAKKEN
zuiver wol ƒ 1.49

KINDER BADPAKKEN zuiver wol
van 40—55, alle maten ƒ 0.49

ZUIVERE WOLLEN DAMES SHORTS
zware kwaliteit ƒ 1.95

Grote keuze in Strandbroeken, PulUovers, Kinder:
Strandbroekjes, enz. enz.

Opruiming van alle Restanten
Dames Japonnen, Blouses en

Kinderjurken

ZIJDEN KINDERJURKEN QQ .

van 40 tot 60 cm van ƒ 2-25 nu°8 Ct
Uitgebreide keuze in Overhemden, Dassen, boors
den, sokken, zakdoeken, bretelles, sokophouders.

Voordelige aanbieding in
Lakens, Slopen, Tafelkleden, Tafellakens, Servet-
ten, enz. enz.

U behoeft U niet te vervelen. Wij hebben alle

soorten

WOL met gratis Breipatronen
en een zeer grote voorraad in borduurkleden in aU
Ie maten.

ALLEENVERKOOP VAN T W I L F I T
CORSETTEN 'EN BUSTEHOUDERS.
Eendrachtzegels -worden in (betaling genomen.

Bovendien bij ƒ 20 'bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
MET HUIS MET SORTERING

VOORDELIGE PRIJZEN EN
GEWELDIGE KWALITEITEN

V i

I'
•

Ij

[
Fa* P+ BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij\JNLV*

BRONWATEREN - LIMONADES - WIJNEN 'M
HALTESTRAAT No. 10

Zandvoort - TEL. 2005

VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

Crape-enOrange
Fruit

Amerikaans Import
merfc „BLEU=SEAL"

per halve fles . . ƒ 0.15

Bronwateren

Victoria ƒ 0.28

Hollandia .... „ 0.24

Apollinaris . . „ 0.37

Vichy „ 0.41

Fachingen , 0.40
Emser 0.55



BADGASTEN !

!

Voor uw

KLEDING
één adres, ook voor Oppersen en

Ontvlekken:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2=5=7=4

In Zomerpantalons en Zomer
petten een fijne keuze.

tOO pCt garantie voor
prima m aatw er k

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!
Grote collectie Hoeden en nieuw»

ste Dassen.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij aan allen onze oprechte

dank, in het bijzonder aan de Zandvoortse Red*
•dingsbrigatie en de Zandvoortse 'Politie, die hebs

ben deelgenomen aan de opsporing van ons

dochtertje Dieky.

<G. J. TER WOLBEEK en Echtgenote.

[Vogelenzang, Augustus 1938.

Vogelenzangseweg 366.

Aanbesteding
Burgemeester en Wet»
houders van Zandvoort
zullen op Vrijdag 12 Aug
a.s., des v-m. 11 uur, ten
Raadhuize, aanbesteden
onder Zandvoortsche
aannemers, liet bouwen
van een

KLEEDLOKAAL
bij de sportvelden, gele*

gen aan de Nic. Beets»

straat. Bestek en teeke»

ning zijn vanaf heden
verkrijgbaar a ƒ 1.« ten
fcantore van den Dienst
ier Publieke Werken.
Na inlevering van be=

stek en teekening, in on»
geschonden staat.op den»
zelfden dag, zal het be=
drag a ƒ 1 terug be»

taald worden.

TE HUUR :

Jaarwoning

Villa Mea Vota
Tramstraat, ƒ 45 p. mnd
Te bevr. bij Versteege,
Dorpsplein.

Leeraar
M.O. Boekhouden

heeft nog enige tijd

BESCHIKBAAR voor
LESSEN en UW BOEK»
HOUDING.
R.M. Bosschaart, Koning»
Inneweg 19, Zandvoort,
Tel. 2688.

GEVRAAGD

:

TE1KOOP of TEHUUR
(op lange termijn)

EEN HUIS
op Ie stand te Zandv.
Br. met beschrijving enz.

en uiterste prijsopgave
onder no. 601.

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVR.:
ong. 15 Aug 15 Sept.

VRIJ HUISJE
dicht 'bij zee, bev. zitk.,

keuken en 2 slaapkamers
voor 2 pers. Br., m uiter»

ste prijs aan Wijbregt,
Vaartstr. 39, A'dam.

Gevraagd voor Sept. <

Oct. of eerder

2gem.ofong. Kamers
met keuken of igebruikv.
keuken, plm. ƒ 20 p.w.
water en licht inbegr.
Br. bur. Zandv. Courant
on. no. 604

DAT HU U NIET GEDACHT
dat uw »choen!l«« ;J6
tlfn, »IS nl.uw k»nd«n
vierden ao«,P ,"' ",rd -

D,t
T. h«t wSrk, Sat «on w«r-
«alliko „«cHooninaKar
maakt.

SCHOENMAKERU

GEVRAAGD voor direct

FLINK MEISJE
of 'Hulp in de Huishou»
ding. — Starionsstr. 4.

TE HUUR

:

gestoffeerd of ongemeub.

HUIS
vanaf 10 Sept., bev. 7 ka»
mers, keuken, flinke kei»

der en schuur-
Te 'bevr.Heemskerkstr.10

Door soliede huurder ge»

vraagd per 1 "October
voor -vast:

Ongemeubileerde

Flinke Burgerwoning
bev. minstens 'ben. 3 km,
keuk., bov. 3 kamers en
keuken en flink zomer:
huis. Liefst centrum dorp
Br. m. prijsopg. en ver»
dere gegevens ond.no.602
bur. Zandvoortse Cour.
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR GEVR.
vanaf 8 Augustus tot en
met 15 Aug.

Net Gem. Huiskamer
en 2 slaapkamers met 3
2»pers. bedden. Br. met
prijsopg. onder no. 603
Gertenbachs Drukkerij

TE KOOP:
compeet uitgeruste

ZEILKANO
met 2 paar pendels en
wagen f 25 Te bev
Pavillon Zuid Boulevard.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

STRANDW AGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazar
GROTE KROCHT.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

mm- GAZELLE RIJWIELEN

A. KUIK - KAPPER
SWALUESTRAAT 15

's Zaterdags
knippen tot 4 uur

KRIJGT U GASTEN
Wij verhuren Ledikanten, Bedden, Dekens, Meu»
beien, Strandwagens enz. per week en per maand.

N.V. WATERDR1NKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

.ONBEGRIJPELIJK,
werkt het

WONDER APPARAAT

SLIJTERIJ BRINK
Grote Krocht 28 - Telefoon 2654

Vanaf Zaterdag de óe Augustus staat in onze cta»

lage een apparaat, dat U de vraag doet stellen:

HOE WERKT DAT DING ?
Koor de 5 beste beschrijvingen van de werking
van deze wonderglasplaat met toebehoren, steh
len wij 5 prijzen m waardebons beschikbaar n.U:

EERSTE PRIJS ter waarde van f 10.-

TWEEDE „ „ „ „ f 5.-

DERDE „ „ „ „ f 2.50

VIERDE „ „ „ „ f 1.50

VIJFDE „ „ „ „ f 1.00

Wat U hiervoor te doen heeft?

U koopt iets in onze zaak voor de minimumwaar»
de van 50 cent en ontvangt dan cen formulier
met vragen ter beantwoording, de cassabon moet
U fcij inzending van het formulier tevens bijvoe»

gen. Alle ingevulde formulieren worden gecon»
troleerd door de Redactie der Zandvoortse Pers,

terwijl de eindbeslissing der bekroonde inzendin»
gen in onze etalage, alsmede m.dc Zandvoortse
bladen bekend zal worden gemaakt, benevens de
oplossing van de werking.

Nu allen aan de slag, en héél flink. Gaat het
-wonder zien en zet uw mening op papier.

N.B. Op de uitslag der bekroonde inzendingen is

géén beroep mogelijk.

SLIJTERIJ BRINK
Grote Krocht 28 - Telefoon 2654 - Zandvoort

Uw juiste adres sedert 1924.

LOEFHOECK
Boul. de Favauge 46, Telef. 2209

VANAF HEDEN
CABARET PR06RANÜUIA

ALS SPECIALE ATTRACTIE

TO RHAMA
Het wonder van deze tijd

Verder uitgebreid programma
Dansorkest: DU PANTON Vrij Entree!*#*#
THEATER

Detective!

WELKE DAME
wil zo goed zijn mij een

LAP FLANEL
cadeau te doen. Nu reeds wensen wij een aan»
vang te maken met de vervaardiging van 500 fla»

nellen voor de Kerstfeesten der

PINDA^CHINEZEN
in 5 steden. Alles wordt gaarne afgehaald. Giften
voor dit doel worden gaarne ontvangen op post»
giro 80376 van «_

Mevr* Van Zeijl
Wilhelminaweg 17 - Zandvoort

„MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 5 tot en met Donderdag 11 Augus:
lus, aanvang S 15 uur. 1 voorstelling per avond.
STEEDS IIET BESTE VAN HET BESTE!!
Metro»Goldwyn=Maycrs»parade der triomphen:

William Powell en ÏVlyrna Loy
in een hartvcroverend blijspel van spanning en
raffinement:

M'n man is
AFTER THE TUIN MAX.

Een \V. S. van Dykc comedie.

Telegraaf schijft: Verrassend van humor. . . . Wil»
Ham Powell een verrukkelijke dwaas. . . . laat geen
moment na, U te amuseren. Het Volk: men ga
het zelf zien en genieten van een voortreffelijke
geestige rolprent. Alg. Handelsblad: Scenario,
dialoog, intngue, spel, regie.... het is alles even
af. Cetem: Spanning, vaart en geheimzinnigheid
heerlijke komische taferelen. . een kostelijke film!

Verder een subliem bijprogramma o.a.

P0PEYEDE ZEEMAN IN EEN GEKLEURDE
2-ACTER: ALI-BABA EN DE 40 ROVERS

Toegang boven de 18 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles=BaIcon 75,

Logo 90 et, alles inbegrepen.

Een bezoek aan ons theater is een avond van 100 oct. amuses

ment. Allernieuwste geluidsinstallatie! 1938. ZIE EN HOOR!

Iedere middag 2.30 uur Familie-Kinder-Matinée
Van Vrijdag t.m. Maandag 8 Augustus JOE E.
BROWN in zijn grootste lachschlager:

Hou je roer recht
Een heerlijke amusante film. Joe E. Brown als

matroos. Enige uren lachen! Verder Popeye de
Zeeman in de gekleurde 2=acter:

ALI BABA EN DE VEERTIG ROVERS. r
Een amusant programma voor jong en oud-

Dinsdag:, Woensdags, Donderdagmiddag geheel
nieuw programma: Jackie Cooper in het schitte»
rende filmwerk:

Voor Moeders eer
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

t

t

t

f

:

i

Da t is goed koop
per kg 10 kilo 25 kilo

KLEINE OPPERDOEZER MUIZEN 5 et 40 et ƒ0.85
DUIN DRIELINGEN 6 et 55 et f 1.10
SCHOTSE MUIZEN 5 et 45 et ƒ 1.00

ANDIJRER MUIZEN 6 et 55 et ƒ 1.20

ZEEUWSE BLAUWEN 7 et 60 et ƒ 1.30

BLAUWEN DRIELINGEN 5 et 45 et f 0.90
DULN ZAND ó et 55 et ƒ 1.20

ZEEUWSE EIGENHEIMERS 7 et 65 et ƒ 1Ó0
FRIESE BORGERS 8 et 75 et ƒ 1-75

RONDE BLAUWEN, koken niet af 8 et 75 et ƒ 1-75

ZANDVOORTSE DUIN 8 et 75 et ƒ 1-75

PUIK BLAUWEN 6 et 55 et ƒ 1.20

KRIEL, per kilo ... 4 et 3 kilo f 0.10
GROVE DUIN, per kilo 5 et 10 kilo 40 et 25 kilo f 0.75
GROVE MUIZEN, p.kilo 5 et 10 kilo 45 et 25 kilo f 0.90

Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging. Hotels en Pensions

extra korting. Schrabben gratis

VAN DEURSENS
speciaalzaken in Aardappelen

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274

_ . „ , ,„, Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245
Gevestigd sedert i851 Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15879

Heemstede, Binneweg 46, Telefoon 14245

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomenfo, Tivenfse Banfc,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 p. jaar plus 6 et incassokosten
en per gezin. Uitvaart en transport tegen kosten»
den prijs. Inlichtingen bij:

A. v,d, BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

TROCADERO
Boulevard de Favauge 26

ZATERDAGMIDDAG 6 AUG. v. 3—6 u.

G r atis

Make-Up Demonstratie
van het huis „MAX*FACTOR PIOLLY*
WOOD voor het 's nachts te geven FILM»
3AL -. $' ft" '*! •» "*

GROOT FILMBAL
in Trocadero tot 's nachts 4 u.
met wedstrijden om diverse fraaie prijzen.

Opgeluisterd door diverse artisten o.a.

HARRY en BEPPY BODA
ATTRACTIES - STEMMING ! !

!

Orkest „CORONE L"

Dagelijks geopend tot 1.30 uur 's nachts.

Zaterdags geopend tot 2 uur 's nachts.

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

Laat U inschrijven als lezer bij

GERTENBACHS BIBLIOTHEEK
Achterweg 1 - Zondags gesloten

Men hoort
nu met de -warmte steeds zeggen:
„geen trek in eten".

Men moei
juist met de warmto goed eten en
wel heerlijke frisse en verse

GROENTEN en FRUIT
van de beste en goedkoopste zaak
alhier.

WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

36. Hoc groot was de verrassing van meneer
Van Emmcn en zijn twee kleine vriendjes, toen
ze den armen Untermeier bemerkten, van top tot
teen bedekt met stof, roet, schrammen, builen en
blauwe plekken.
Herr Untermeier daarentegen was woedend, maar
meneer Van Emmen bracht hem dadelijk tot
kalmte. „Vanavond eet U niet ons mee en mor»
genochtend brengen we U met de Pegasus naar
Duitsland terug!" ^ei hij.



Wij zijn en blijven
»JUP1TER" - Haltestraat 6 - Tel. 2838

het goedkoopste Foto*

adres voor Zandvoort

Gratis* ontwikkelen van alle Rolfilma - Afdrukken 6/a 5 cent

F'

!i'

ZOMERGASTEN!

Fijne Vleeswaren
i's een vertrouwenskwestie, daarom

bestaat onze kracht alleen uit
KWALITEIT.'!

Probeert eens onze heerlijke Schouderham IS et
Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Paarden Rookvlees
Plockworet
Lever
Bacon
Grove snijworsr.
Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst

Berliner
Leverkaas

'ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

'ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, . .p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot .. 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I. J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _- TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BBHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKK'EN en GLANS.
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

MAKELAAK
W. P

14

AAP
TELEFOON 2965ZEESTRAAT

TE HUUR

:

ONQEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop-Miieuwgebouwdo of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het hmirannen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

VLAGGEN
WIMPELS EN VLAGGENSTOKKEN.

RECLAMES-VLAG met STOK en HOUDER,
grote maat, kleurccht ƒ 3.00

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

MAAR

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Rijwielhotiders
met opzetten 10 et

bij de GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
Wij sparen oude Rijwielplaatjes voor de Tbc»

bestrijding.

Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordericg der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbesiuur, Postbus 274, 'stGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van den bondspenningmeester F. Hoek te
'ssGravenhage of toezending van postzegels
tot een bedrag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in 'blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be»
langrijk door dokter TUYT te 'ssGravenhage, ge»

schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT, 38

Telefoon 2712.

Een verfrissing
zijn onze Zomer-Artikelen

Zomerversnaperingen:

Vruchtenschijfjes per ons
Ananas» of Fruitglacé per ons
Kersenbonbons per ons
Toffee's per half pond
Brusselse Kermis half pond
Thee Favoriet half pond
Ijswafels per ons
4 Tulbandjes
5 Cakes
1 pakje A'damse korstjes
3 Verkosrepen
Huishoudjam per pot
Extrasjam, zeer fijn,

met hele vruchten, per pot
Appelstroop per pot
Leverpastei per blïk
Kalfsgehakt per blik

10 cf
10 et
10 et

12 et

13 et

14 et

10 et

10 et

10 et
'10 et'

10 et

24 et

30 et

18 et
16 et

25 et

Bijzonder heerlijk zijn onze

Aardbei-Crême-Wafels
Bij half pond Verkosskoffie van 45, 40, 35,

30, 27, 24 of 22 et 2 ons van deze wafelen
voor 10 et

Koekjes van den Banketbakker:

Vruchtensprits per ons 12 et

Batons Suisse zeer fijn, per ons .... 12 et

Hazelnootkoekjes per ons 12 et

© Demonstratie !

!

3 VELVEETA

Voor dorstige kelen:

Limonadesiroop per fles 38 et'

Vrucht»limonade»siroop per fles 50 et
Meiwijn per fles 38 et
Vruchtenwijn per fles 40 et
Rode of Witte Bessenwijn per fles.

.

38 et
Spuitwater en Gazeuse.

Voor het middagmaal:

1 pak Cust'ard en 1 fl. Vruchtensaus 20 et
Appelmoes per blik 25 et
Verkossbakmeel p.p 12V2 ct

De heerlijkste flensjes worden gebakken
van „VERKOSsBAKMEEL".
Voor Uw Zomerkleding:

Verkosszelfw. Wasmiddel per pak . . 12 ct
2 pakken voor 23 et

Voor de' Sla:

Slasolie per fles 55 ct

Azijn per fles 12—8 ct
Kruidenazijn pet fles 15 ct

Mayonnaise per fles 25—15 ct

SlasSaus per fles .^ 40—24 ct

Oofc thee verfrist:

VERKOSsTHEE, geurig en krachtig,
per ons 34, 30, 28, 26, 24 cf

DAMES! 'Hiermede maken wij U bekend, dat

HEDEN ZATERDAG 6 AUG.
in onze zaak een DEMONSTRATIE wordt ge»

houden met (HET RAASPRODUCT:
U zult in de gelegenheid gesteld worden een
proefje te nemen van dit product op toast of
Roggebrood.

Kraft's Kaasfabrieken

G* J*Vaarwerk - Zeestraat 44 - TeL 2921

STATIONS-TAX
itGARAGE „OSTA

6. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

I

CABARET „MODERN" Sff-g^ SSK3

NON-STOP-CABARET en NACHTFEEST tot 3 uur
t.b.v. het Ned. Isr. Armbestuur, Zandvoort op

DINSDAGAVOND 9 AUGUSTUS
-
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ZANDYDORTSE COURANT
OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V-fJL' JL' JLV^LJL>JUi-J JL»/-VL/V-«W «.J^ttiJL^ JL OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2(1

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

Een lot van de V.V.V.

Koopt ieder hier aan zee.

DIRECTEUR POSTKANTOOR OVERLEDEN.
In de nacht ivan Maandag op 'Dinsdag is in het

Diaconessenhuis te Utrecht overleden de heer
K. B. Klaasesz, in leven directeur van het post»
kantoor te Zandvoort.
De heer Klaasesz werd op 22 April 1878 te

Steenwijk geboren. Op 1 Juli 1896 kwam de heer
Klaasesz in dienst als klerk der posterijen en tele»
fonie 2de klasse in Amsterdam en werd op 1 Fe»
'bruari 1899 tewerkgesteld op het telegraafkantoor
te Groningen. Op 16 Dec. 1903 was hij werkzaam
als klerk Ie klasse te Terborg en in dezelfde func»
tie op 1 April 1912. Op 1 Juli 1913 werd hij aan»
gesteld als commies titulair en op 1 Aug.1913 over»
geplaatst naar het telegraafkantoor te Rotterdam.
Op 16 Nov. 1916 was de heer Klaasesz werkzaam
te Steenwijk en werd op 16 Januari 1923 'benoemd
tot directeur van het postkantoor te Ierseke. Op
1 October 1929 volgde de benoeming naar Maar»
sen en op 1 Mei 1935 naar het postkantoor te
Zandvoort.
De heer Klaasesz was vooral bij het personeel

een zeer gezien man.

REDDINGDEMONSTRATIES.
Hedenavond organiseren fde iN.Z.Hi.R.M-,1 de

Z.R-B. en de V.V.V. grote reddingdemonstraties
op het strand en in zee ter hoogte van Hotel
„Groot Badhuis". Gedemonstreerd zullen worden
de reddingen van de Noorse motorboot „Terra
Nova" en de Spaanse vraohtboot „Castilië".

De bekende reddingboot „Neeltje Jacoba" zal
eveneens op de plaats des onheils aanwezig zijn.

GESLAAGDE 'FEESTAVOND.
Het Ned. Isr. Armbestuur organiseerde Dins»

dagavond in cabaret „Modern" een buitengewoon
goed geslaagde feestavond ten bate van de armen»
kas. Het volledig programma van het genoemde
cabaret werd afgewerkt, terwijl -voorts medewer»
king verleenden 'het duo Johnie en Jones, alsmede
Henriëtte Davids. Ook de kindervoorstelling werd
door ongeveer 350 kinderen bezocht. Op Dinsdag
16 Augustus wordt een reprise gegeven op verzoek
van honderden afgewezenen.

'EEN RARE GESCHIEDENIS.
In een wisselcabine in het Noorderbad liet een

medicus Zondag j.1. een jasje hangen, inhoudende
een portefeuille met vijfendertig gulden, alsmede
een gouden horloge.Het jasje werd hem later aan
de kassa overhandigd, waar het door een anderen
bezoeker was gebracht. Direct werd een onder»
zoek ingesteld, dat echter tot niets leidde. Een de»
zer 'dagen ontving de directie echter een pakje
over de post, bevattende.... het gouden horloge
en de portefeuille. Het 'bedrag aan geld was ech»
ter niet aanwezig, doch de bekende afzender
schreef, dat hij de voorwerpen gevonden had op
de W.C. Het laatste kan men vanzelfsprekend als

een „smoesje" beschouwen, daar de afzender dan
meteen de voorwerpen wel had kunnen afgeven.

EEN VERZOEK.
Ondergetekende wendt zich vriendelijk tot de

houders van kano's en pleziervaartuigen met het
verzoek, de kuststrook tussen Watertoren en
Badhuis Zeeduin tot aan de 4e Bank heden Zater»
dagavond tussen 7.15 en 10 uur vrij te laten voor
operatie»terrein van ons reddingswezen.

Bij voorbaat hartelijk dank aan allen, die wil»

len medewerken voor het mooie doel.
JB. TERMES.

DE DRAAIMOL'ENPRET
is 'bijna weer achter de rug; nog slechts twee da»
gen, 'heden en morgen kunnen de kinderen hun
hart ophalen.

Profiteer dus nog van 'die korte tijd en laat Uw
kinderen genieten van de draaimolen. De prijzen
zijn zeer laag gesteld, zodat die geen bezwaar
kunnen zijn. Zie verder de advertentie in dit blad

ORANJE»VERENIGING.
Zanghulde op 6 September a-s.

Zangers(essen) die mede willen werken aan de
op 6 September te houden zanghulde, ter gelegen»
iheid van het 40»jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin, wordt beleefd verzocht Maandag 15

'Augustus a.s. des avonds kwart voor negen in

Ons Huis aanwezig te willen zijn.

FEESTAVOND ARMBESTUUR NED. ISR.
GEMEENTE, ZANDVOORT.

Het succes van de feestavond, j.1. Dinsdagavond
ten bate van de Armenkas der Ned. Isr. Ge»
meente Zandvoort in Cabaret Modern georg<->ni»

seerd was zo groot, dat het Bestuur zich genood»
zaakt ziet, een herhaling van deze avond te ge»

ven, in hoofdzaak op verzoek der vele teleurge»

stelden, die aan de kassa der geheel uitverkochte
zaal moesten worden afgewezen.
Deze herhaling zal plaats vinden op Dinsdag 16

Augustus a.s. eveneens in Cabaret Modern, Sta»

tionsplein alhier, met medewerking van eerste»

rangsartisten, w.o. Dora Gerson en Willy Derby.
Deze namen alleen reeds garanderen wederom 'n

volledig succes.

GOLF.
Op de banen van de Kennemer Golf & Coun»

tryclub werd Zondag de Maandelijkse wedstrijd

gespeeld, 18 holes handicap medalplay, waaraan
door 49 spelers(sters) werd deelgenomen.

Damesprijs verd gewonnen door mevr. N. de
Vlugt, 20, 67. •

Herenprijs won H. A. Healy, 7, 65.

Verder waren er goede scores van: H. Mayer,14
68; mevr. Dekkcr»Bevgvelt, 25, 69; mevr. A. Bu»

ma, 4, 70; H. J. van Blommestein, 27, 70; Jhr. P.

N. Quarks van Ufford, 11, 70; mevr. L. Kern, 4,

71; mevr. N. Hijmans, 24, 71; Jkvr. E. Quarles v.

Ufford, 21, 72; H. J. Hijmans, 25, 72; J. Nielsen,

20, 72.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

Optochten 15 Augustus.
Men verzoekt ons mede te delen, dat de kinder»

optochten op 15 dezer niet doorgaan.
Het weer is thans zo mooi, dat men de kinde»

ren deze laatste vacantiedagen nog volop wil la»

ten genieten van zee, strand en duin.

Loterij.

Zoals thans wel algemeen bekend zal zijn, heeft
de V.V.V. een grote loterij (eerste prijs: Fiat»
auto) georganiseerd, waarvan de trekking op 27
Augustus a.s. is bepaald.
De opbrengst van deze loterij zal 'geheel worden

aangewend voor propaganda voor de 'badplaats
Zandvoort.
Het is dus voor allen — zowel gasten als in»

woners — van groot belang, dat deze loterij een
succes wordt.
Koopt dus allen één of meer loten!!!

Van sommige inwoners krijgt men dikwijls te

horen, dat zij het werk van de V.V.V. wel zouden
willen steunen, maar dat de contributie voor hen
te hoog is.

Zij vinden nu gelegenheid ook met een klein
bedrag — de loten kosten slechts ƒ 0.60 — het
V.V.V.swerk te steunen in het belang van Zand»
voort, in hun eigen belang.
Wij hopen, dat zij zich onverwijld één of meer

loten zullen aanschaffen.

HET „BELASTINGPLAATJE"
Misleidende berichtgeving van „De Courant"
Men schrijft ons onder bovenstaand opschrift

van bevoegde zijde:

In „De Courant" Het Nieuws van den Dag, d.d.

9 Aug. en nog wel op de voorpagina, komt een
bericht voor, dat sinds vorig jaar en ook nu met
de nieuwe belastingplaatjes, het plaatje niet meer
„zichtbaar" gedragen behoeft te worden en men
niet wordt bekeurd, indien men dit plaatje in zak
of handtasje bij zich draagt, en ook zou men niet

bekeurd worden, als men „kwitantie" kan tonen
voor betaalde rijwielbelasting.
Het misleidende van dit „stellige" bericht is

wel hierin gelegen, dat geen en dan ook totaal

geen verandering is gekomen, noch in de wet
nóch in de uitvoering hiervan, en men zich dus
wel aan een bekeuring 'blootstelt, indien men het
plaatje niet op de voorgeschreven wijze zichtbaar
bij zich draagt.
En sinds wanneer en waar wordt kwitantie ver»

strekt >bij het betalen van de rijwielbelasting??

Een ieder weet, dat bij het betalen van de rij»

wielbclasting, het plaatje als bewijs van betaling

wordt verstrekt en geen kwitantie.

„De Courant" slaat haar lezers blijkbaar niet

hoog aan, dat zij een dergelijk bericht als „stellig"

durft te publiceren. In ieder geval is het zeer on»
verantwoordelijk een dergelijk onwaar bericht te

publiceren, daar velen op dezelfde dag werden
bekeurd, omdat het plaatje niet op de voorge»
schreven wijze zichtbaar was bevestigd, mede ten»

gevolge van het misleidende 'bericht in „De Cou»
rant".
De volgende dag, n.1. 10 Aug. moest „De Cou»

rant" dan ook weer berichten, dat velen wel zijn

bekeurd op grond van het feit, dat het plaatje

niet zichtbaar was bevestigd. In plaats dat „De
Courant" nu haar bericht van 9 Aug. herroept,

gaat zij rustig door met de schuld op de
uitvoerende ambtenaren te werpen, terwijl toch
vast staat, dat ambtenaren zowel als politie niets

meer doen dan hun plicht.

Een ieder kan zich voorstellen, wat er van het

verkeer terecht zou komen, indien bij contöle een
ieder het plaatje moest opdiepen uit een of an»

dere zak of handtasje en ook kan een ieder zich

wel voorstellen, van welke waarde de controle

zou zijn, indien men zou kunnen zeggen, dat het

plaatje „vergeten" was.
Alleen „De Courant" kan zich dat blijkbaar niet

voorstellen, of is het alleen maar om sensatie te

doen?
Met dergelijke dubieuze berichtgeving, alleen

bestemd voor „eigen" belang, is het algemeen be»

lang niet gediend, doch integendeel verwekt men
verkeerde meningen en misplaatste oppositie.

Critiek is goed, doch laat het dan „opbouwende"
critiek zijn, gericht naar de juiste plaats, dus in

dit geval naar de wetgevende macht, die andere
voorschriften kan geven ten opzichte van de uit»

voering der wet.
„De Courant" richtte zich echter nimmer tot de

wetgevende macht, doch bepaalt zich steeds tot

afbrekende critiek op de uitvoerende macht, waar
dan ook niet zoveel moed voor nodig is.

Dergelijke berichten zijn dan ook niet anders te

qualificeren dan als misleidend en laf.

OVER DE GRENS GELEID.
Een Duitse emigrant, die reeds geruime tijd al»

hier vertqefde en sinds korte tijd in het tenten»

kamp verbleef, pleegde aldaar ten nadele van een

anderen kampeerder diefstal van cen bedrag aan
geld. Hij werd spoedig aangehouden door 1de

marechaussee en na verhoor door de politie over

de grens gebracht.

ONGEVAL.
Dinsdagmorgen viel de ruim 60»jarige arbeider

H. P. van een 4 1/- meter hoge steiger, welke was
bevestigd aan de Christelijke school aan de Bre»

derodestraat. De man bleef bewusteloos op de

grond liggen. Dr. C. A. van Fraassen constateerde

een gebroken enkel en een hersenschudding.

AANBESTEDING KLEEDLOKAAL.
Ingeschreven werd door: D'. Berkhout 'voor

f 1677; P. v. Boort voor ƒ 1680; A. Burg voor

ƒ 1850; A. Maandag voor ƒ 2060; L. ten Broeke
voor ƒ 2278.

"LIEFDE OP 'I-LET EERSTE GEZICHT.
Sinds vorige week Vrijdag werd- een 16»jarig

meisje alhier" vermist. Het- onderzoek leidde naar

Arnhem, waar zij werd' aangetroffen. De.veelbe»
lovende jongedame die- liefde had opgevat voor
een buitenlandse musicus, "was dezen naar Arn»
hem gevolgd. Het meisje werd Zondagavond j.1.

weer ter beschikking van haar ouders gesteld.

AAN LEERLINGEN EN OUD^LEERUNGEN
VAN SCHOOL C TE ZANDVOORT.

L.S.

De Ouder»Commissie van bovengenoemde school
brengt hiermede 'het volgende onder Uw welwil»
lende aandacht.
In de maand September e.k. zal het 25 jaar ge»

leden zijn, dat de heer Damen als onderwijzer te
Zandvoort werd benoemd.
De Ouder»Commissic van school C meende nu,

deze dag niet ongemerkt voorbij te mogen laten
gaan.
Vooral de ouclsleerlingcn zullen zich de nuttige

en leerzame lessen van den heer Damcn herinne»
ren en danken hem nu nog voor alles wat hij hun
heeft medegegeven voor hun latere leven. Nooit
was hem enige moeite teveel in al deze iaren voor
de leerlingen, welke bij hem in de klasse hebben
gezeten en ook nu nog na al die jaren, geeft hij

zijn beste krachten voor het onderwijs en in 'het

'bijzonder voor de leerlingen van school C.
Daarom richten wij hiermede het vriendelijke
verzoek tot U.ons te willen steunen met een klei»

ne bijdrage, om deze dag voor den heer Damcn
onvergetelijk te maken, door het aanbieden van
een blijvende herinnering.

ledere gift is welkom.
Ondergetekenden zijn gaarne bereid gelden

voor dit doel in ontvangst te nemen.
Ook het het hoofd van school C, de heer J. W.

Werkhoven is gaarne bereid, gelden voor dit doel
in ontvangst te nemen.

Bij voorbaat zeggen wij U 'beleefd dank.

De OudersCommissie van School C.

Mevr. M.Daems»Heck, voorz. Boul.Barn.12a
C. A. C. Piers. Penningmeester
C. A. Bruidegom, Secretaris
Mevr. S. Hcnnis»Dorreboom, v.Speykstr.lSa
Mevr. Scholten, Stationsstraat 12a.

B. Waas, J. Dingsdag.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding Jeugdwerkloosheid.

Nog steeds is er stof genoeg en worden er vele
middelen aangeprezen ter bestrijding van de we»
reldgesel „werkloosheid".
Reeds vestigden wij de~aandacht op verwijde»

ring van oudere arbeidskrachten en van vrouwe»
lijke krachten en konden wij vaststellen, dat
deze maar gedeeltelijke verlichting «ouden
kunnen brengen. De laatste tijd hoort men ook
spreken van arbeidsspreiding, d.w.z. de be»
staande arbeid over zoveel mogelijk arbeiders

verdelen. Toegegeven moet worden, dat in enkele
werkgelegcnheden deze „spreiding" wel mogelijk
is zonder al te veel loonverlies voor den arbeider
en wel hoofdzakelijk in die gevallen waar over»
uren worden gemaakt, b.v. fabrieken waarin nog
op volle kracht wordt gewerkt. Doch wil men ar»

beidsspreiding in de normale vakken 'b.v. de bouw
vakken en dan nog wel voor kleine bedrijven, dan
zal deze voorgestelde maatregel zoveel practische
bezwaren met zich brengen, dat hiervan niet veel

komen zal.

Men denke zich een of ander 'bouwwerkje, waar»
aan S a 10 man werken gedurende 48 uren per
week en men wil hier 10 a 12 mensen aanstellen,

dan zal het practisch niet te controleren zijn, of

er werkelijk 2 man meer dan normaal werken. En
als men de arbeidstijd inkort en ieder in plaats

van 48 uur, 40 uur laat werken, dan kunnen m de
meeste gevallen toch niet meer mensen aan het
werk worden gezet, daar dan het werk overbezet
is en men voor zoveel arbeiders dikwijls de ar»

beidsverdeling met behoorlijke prestatie niet mo»
gelijk kan maken..De vakman en de ter zake kun»
digen zullen dit wel onderschrijven.

Bij andere arbeid, zoals in fabrieken, zal dit

wel mogelijk zijn, omdat het vervaardigen zich

over cen massa onderdelen uitstrekt, doch het is

toch vrij zeker, dat kostprijsverhoging daardoor
onafwendbaar is, waardoor afzetmogelijkheden
minder worden en zo nieuwe werkloosheid in de
hand wordt gewerkt.
Als men zou zeggen„dan maar de lonen evenredig
inkrimpen", dan zou er ongetwijfeld een storm
als een orkaan worden ontketend, terwijl echter

met vreugde mag worden waargenomen, dat de
arbeidersvakverenigingen nog genoeg wijze man»
nen herbergen, die leiding geven aan hun volge»

lingen en het beste van alle middelen zullen pre»

senteren.
Wezen wij er reeds eerder op 'dat offers zullen

moeten worden gebracht, het lijkt ons toe dat

met toepassing van 'bovenvermelde middelen, on»

herroepelijk offers gepaard gaan.

Wij hebben aan te bieden:

EEN VASTE BETREKKING VOOR EEN
JONGEN VAN 15—17 JAAR bij een expe»

ditic hier ter plaatse.

Voor een geschikte kracht flink loon, nader
onderling te regelen. Indiensttreding kan da»

delijk geschieden, maar kan eventueel ook tot

begin September worden uitgesteld.

Aanmelden dagelijks bij onzen secretaris, Halte»

straat 62.
De Commissie

Zaadvoort, 10 Augustus 193S.

ZA'NDVOORT»AJAX.
Zandvoort 1 speelde Zondagavond j.1. tegen

een Ajas»combinatie. De thuisclub had in de eer»

ste helft niet veel in te brengen, doch leidde met
1 0. Na de rust was Zandvoort overtuigend ster»

ker en wist tenslotte met 4— van de Amstcr»
dammers te winnen.

AANGEHOUDEN.
Door de recherche alhier is aangehouden een

23»jarige loopknccht die ten nadele van zijn pa»

troon gelden had verduisterd en tevens uit een

kampeertent een fototoestel had ontvreemd. Het
laatste is ten huize van een vriend te Haarlem in

beslag genomen. Nadat de loopknccht een beken»

tenis"had afgelegd, is hij op vrije voeten gesteld.

De vriend werd wegens heling gehoord.

NEEMT U IN ACHT
voor de gevaren der zee!

De veelvuldig voorkomende verdrinkingsgeval»

len in de afgelopen week geven mij aanleiding
do gevaren der zee nog eens onder do aandacht

te brengen en in ruime kring tot voorzichtigheid

bij het baden en zwemmen aan te sporen.

Te meer vind ik daartoe aanleiding, omdat het

baden op de stille»strandgedeelten /onder enig

toezicht groter afmetingen aan te spoien.

Wanneer ik sommige baders aan het z.g. stille

strand gade sla in hun gedartel met de golven,

dan verbaast het mij steeds weer opnieuw, dat'

het zo vaak goed afloopt en dat ongevallen, per

geluk, tot de uitzonderingen behoren.

De bader aan het stille strand moet nooit uit-

liet oog verliezen, dat hij baadt zonder toezicht

en dat hij, indien hem gevaren mochten bedrei»

gen, in veel gevallen geheel op zich zelf is aan»

gewezen. Dat er niet, zoals dit 'bij de badinrich»

tingen het geval is, bekwaam en ter zake kundig

personeel bij de hand is, gereed om bij de eerste

alarmkreet toe te snellen en de gevaren tot cen

minimum te beperken. Voor hen, die bij een bad»

inrichting 'baden, geldt mijn waarschuwing dan

ook niet.

Wanneer zij zich' houden aan de raadgevingen

van den Badman, zijn zij veilig; maar tot hen die

zonder toezicht baden of zwemmen ,richt ik mijn

waarschuwing in het 'bijzonder-

Ik heb in diverse artikelen de gevaren en stro»

mingen der zee reeds voldoende uiteengezet en

de aandachtige le/er daarvan zal, wanneer hij

mijn opmerkingen aan de praktijk heeft getoetst,

zeer veel, wat tot zijn veiligheid kan bijdragen,

zelf kunnen opmerken.

Ik kan mij echter zeer goed voorstellen, dat de

meeste lezers, wanneer zij op het punt staan een

zeebad te gaan gebruiken, zich niet eerst het

hoofd gaan breken met wind» of stroomrichting

en daarom wil ik mijn raadgevingen in- enkele

korte zinnen samenvatten.

Laat ieder die voornemens is zich ooit eens

in zee te begeven, het navolgende aan:

dachtig lezen en het vooral ter harte ne:

men:
1. Ga nooit te ver in zee. Denkt niet dat gij,

zoolang ge nog staan kunt, zonder gevaar zijt.

Dit kan van verschillende omstandigheden af»

hangen, die iemand die niet met het strand en de

zee 'bekend is, niet kan 'beoordeelen.

Zijt ge onbekend en kunt ge niet zwemmen,
ga dan nooit dieper dan tot aan Uw borst te

water.

2. Zwemmers doen verstandig ook niet te ver

van het strand af te gaan. Bedenkt, dat de 'zee

meestal niet geschikt is om te zwemmen. Men
kan wel altijd in zee baden, maar slechts een

enkele maal kan men zonder gevaar in zee zwem»
men.

3. Wilt gij dan toch zwemmen, doe dit dan

evenwijdig met het strand en niet rechtuit zee in.

4- Menigeen zal wel eens ervaren hebben, dat

hij in zee loopende, steeds dieper en verder van

de kust, op een zandplaat komt waar het water

ongeveer tot aan de knieën reikt. Dit gebeurt bij

eb (laagwater) en men bevindt zich dan op een

z-g. bank. Men vindt 'het dikwijls aardig niet

diep in het water te staan en toch op een behoor»

lijken afstand van het strand af te zijn.

Soms blijft men wat lang op de 'bank toeven,

immers men is niet diep in zee; alles lijkt zoo

ongevaarlijk, doch schijn bedriegt. Het dralen op

de bank is reeds menigeen noodlottig geworden

en reeds velen zijn daardoor aan de zee ten offer

gevallen.

Zoolang het water valt, is het verblijf op de

bank ongevaarlijk, doch wanneer de vloed op»

komt (het water hooger stijgt) kunnen de gevol*

gen noodlottig zijn. Immers het zwin (dat is do

zee tusschen bank en strand) wordt steeds dieper

en teruggaande van de bank zal men moeten er»

varen, dat lopende teruggaan niet meer mogelijk

is. Wee den bader, wanneer er dan geen reddende

hand nabij is.

Den bader die niet kan zwemmen, ontraad ik

dan ook met klem zich bij opkomende vloed op

de bank op te houden.

5. Ga, wanneer de wind en de golfslag krach»

tig zijn, vooral niet dieper dan tot borsthoogte.

6. Hoe kalmer de zco, hoe gevaarlijker zij

soms is. Begeef U vooral bij Oostenwind (land»

wind) niet te ver in zee.

Immers dan is de zee het gevaarlijkst.

7. Het is echter verre van mij, om het publiek

af te schrikken om in zee te gaan; integendeel,

baadt en zwemt naar hartelust en wanneer gij er

rekening mede houdt, dat de gevaren der zee

nooit te onderschatten zijn; wanneer gij dus de
noodigo voorzichtigheid in acht neemt, wanneer

gij U door deskundigen laat raden, dan kunt ge

met een gerust hart baden, want dan is het bader»

in zee voor U niet gevaarlijk.

PIET VAN DER MIJE,

Comm, rfer Zandv. Reddings Brigade.
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Garage V •i§ gd
v*h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
voor Uw Taxi * Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles po autogebied 2088 opgebeld !

Arb. Ver, voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort t

Dr. Metzgerstraat 75a

BEEN GEBROKEN.
Mej. v.d. M. "vrak Woensdagmorgen in de

Schoolstraat een been door de gladheid van het

wegdek. Het had n.1. de vorige avond gestort*

regend, waardoor een slibslaag op de straat was
blijven liggen.

GESLAAGDE KINDERWEOSTRLTDEN.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer or*

ganiseerde Woensdagmorgen op het strand ten

zuiden van het Zuiderbad een zandbouwwerken*
wedstrijd. Om kwart over negenen verzamelden

de jeugdige deenemertjes zich op toet terras van
„Groot Badhuis" en trokken in optocht met mu*
ziek van de Zandvoortse Vissersband naar het

afgezette strandgcdeelte. .Reeds spoedig waren de
grondfiguren van de touwwerken te onderschei*

den, terwijl na afloop bleek, dat verschillende

deelnemertjcs ware kunstenaars waren. In optocht

trok men weer naar „Groot Badhuis" terug, waar
men getractcerd werd op een heerlijk glaasje li*

monade. De directeur van de V.V.V., de heer

J. A. C. Kruijt, reikte vervolgens de prijzen aan

de winnaars uit.

Des avonds werd onder leiding rvan den heer

J. Stol het V.V.V.skinderbal in de danszaal van
Groot Badhuis" gehouden, dat door ruim 170

kinderen was bezocht. Allerlei spelletjes werden
georganiseerd, terwijl een muzikale clown voor

•de afwisseling zorgde.
.

Te ruim tien uur was dit prettige kinderteest

weer voorbij.

Het vuurwerk kon door het druilerige weer niet

doorgaan, doch werd gisteravond voor hotel

„Groot Badhuis" voor duizenden toeschouwers af*

gestoken.

VOOR DE MICROFOON.
Een radiovoordracht uit eigen werk geeft Ria

Draak Groenevelt Maandag 15 Aug. van 7.15 tot

7.45 voor de microfoon van de NORV.

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 p. jaar plus 6 et incassokosten

en per gezin. Uitvaart en transport tegen kosten*

den prijs. Inlichtingen 'bij:

A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort



Uitstekende pasvorm
Lage prijzen,

Vakkundige bediening. SPRENGERS Schoenen Grote Krocht 13 - Tel. 2106

- voorheen Grote Krocht 8 -

BADGASTEN !

!

Voor uw

KLEDING
één adres, ook voor

Oppersen en Ontvlekken

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O U PE U R
Grote Krocht 23, . Telef. 2*5*7*4

In Zomerpantalons en Zomer
petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!

MF" KHAKI-Kampbroekjes

TE HUUR

:

Jaarwoning

Villa Mea Vota
Tramstraat, ƒ 45 p. mnd
Te bevr. bij Versteege,
Tramstraat.

Gevraagd voor Sept. en
Oct. of eerder

2gem. ofong. Kamers
met keuken of 'gebruik v.

keuken, plm. ƒ 20— p.

mnd, water, licht inbegr.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
on. no. 604

AANGEBODEN :

PENSION
dicht bij station ƒ 50
per maand, niet voor
hoofdseizoen.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 702.

TE HUUR GEVRAAGD
begin Sept.

Ong. Vrij Huisje
of bovenhuis. Moet min*
stens 2 grote en 1 kl. ka*
mer 'bevatten.

Br. m. opgave ligging en
prijs bur. Zandvoortse
Cour. Gertenbachs Druk
kerij on. no. 703

Goedkoop Wonen
Gemeub. te huur van 1

Oct 1 April voor ƒ 15

per maand.
Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 701.

Gaat U trouwen
Gem._ gestoff. of ongem.
kamers, zomerhuisje met
vrije keuken te huur m.
of zonder pension.
'Heemskerkstraat S

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen vanaf
begin Sept., niet onder
de 16 jaar. Aanmelden:
Zeestraat 41, souterrain.

Ruime, frisse rustige

Zit- en Slaapkamer
gevraagd op goede stand
begin Sept. nabij zee,
met voll. pens-, 2 pers.
Br. fr. m. prijsopg aan
Ds. Bredius, Cantonlaan
8, Baarn.

TE HUUR:
Prachtig Gem. Huis
aan de Zeestraat, van 1

Sept. tot 1 Mei. Billijke
prijs.

Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.,
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD:
WERKSTER

voor Donderdag* en Vrij*
dagmorgen. ƒ 1 per
morgen.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 706.

Dat is goedkoop
bij v.d. Werff
Frisse Ijswafels

1V2 ons 10 et

Gevulde IJsbonbons
IV» ons 10 et

Nougat Bonbons
lVa ons 10 et

Fram'bozen Drups
2 ons 10 et

Vruchten Assortis

Va pond 17 et

Vruchten Blokjes
V» pond 17 et

Favoriet v/h BrusiKerm.
per pond 20 et

Cocos Banket
per pond 25 et

Theesprits
3 ons 25 et

Kattetongen
Vs pond 25 et

Chocolaterie

Willem v.d. Werff
Gasfchuispl. 1 Tel. 2129

iSk\
DAT HAD U NIET GEDftCMT

dat uw «choentj»» «66
lijn, als nieuw konden
vwordan gerepareerd. Dat
is het werfc. dat «en wer-
fcelijko „schoenmaker
maakt.

SCH0ENMAKERU

TE HUUR

:

jestoffeerd of ongemeub.

HUIS
vanaf 15 Sept., 'bev. 7 ka*
mers, keuken, flinke kei*

der en schuur.
Te bevrJHeemskerkstr.10

GEVR. door jongelui:

Gem. Zomerhuisje
voor zomer en winter.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
Jndcr no. 705.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

mEBaaBHum
Prachtig Huis m* garage
gel. Kostverlorenstraat (bij de Zeestr.) direct v.

eig. te huur aangeb. Het perc. is prima onderh.
2 serres, 6 kamers, 3 keukens en plat.
Br. ond. no. 704 bur. Zandv. Courant, Gerten»
baohs Drukkerij.

De IVIodevakschool-Vereniging
goedgekeurd bij Kon. Besluit van 12 Aug.
1909 no.48 maakt bekend, dat Mej. M. DE
VRIES, wonende Haltestraat 55, Zandvoort
aangesloten-Js bij de ModevakschooI=Vers
eniging.

Het Bestuur beveelt haar ten stelligste aan.

Namens het Bestuur,
M.E. Danckaerts, 's;Gravenhage.

JONGENS VAN 14 TOT 17 JAAR,

die een vak willen leren,
kunnen geplaatst worden bij de Zandvoortse
Edelmetaahvarenfabriek, Zuiderstraat 13a, alhier,
waar zij zieh elke dag kunnen aanmelden tot 5
uur 's namiddags.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huuroinnen en administratie,
.tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

X NOG SLECHTS 2 DAGEN %
^ Heden en Zondag draait ^
4 HENK VAN LEEUWEN'S bekende Electrische 4.

Draaimolen f

t^

STANDPLAATS TERREIN X
Herenstraat naast eindpunt Tram

Voor kinderen Speciaal tarief:

slechts 3 et per rit

VOOR RECLAME:
10 Rittenboekjes 25 et

Prettige muziek Schitterende verlichting

ONBEGRIJPELIJK.
- werkt het *

I WONDER APPARAAT

SLIJTERIJ BRINK
Grote Krocht 28 - Telefoon 2654

Tot en met Zondag 14 Aug. staat in onze eta=

lage een apparaat, dat U de vraag doet stellen:

HOE WERKT DAT DING?
Voor de 5 beste beschrijvingen van de werking
van deze wonderglasplaat met toebehoren steU
len wij 5 prijzen in waardebons beschikbaar n.U:

EERSTE PRIJS ter waarde van f 10.-

TWEEDE „ „ „ „ f 5.-

DERDE „ „ „ „ f 2.50
VIERDE „ „ „ „ f 1.50

VIJFDE „ „ „ „ f 1.00

Wat U hiervoor te doen heeft?

U koopt iets in onze zaak voor de minimumwaar»
de van 50 cent en ontvangt dan een formulier
met vragen ter beantwoording, de cassabon moet
U 'bij inzending van het formulier tevens bijvoer
gen. Alle ingevulde formulieren worden gecon«
troleerd door de Redactie der Zandvoortse Pers,
terwijl de eindbeslissing der bekroonde inzendin*
gen in onze etalage, alsmede in de Zandvoortse
bladen bekend zal worden gemaakt, benevens de
oplossing van de werking.

Nu allen aan de slag, en héél flink. Gaat het
wonder zien en zet uw mening op papier.

Op de uitslag der bekroonde inzendingen is

géén beroep mogelijk.
N.B.

SLIJTERIJ BRINK
Grote Krocht 28 - Telefoon 2654
Uw juiste adres sedert 1924.

Denk om inzending formulier met KASSABON
tot uiterlijk 18 Augustus.

Zandvoort

PRIMA ZANDVOORTSE DUIN
GROVE, 10 kg 50 et

KLEINE, 10 kg 50 et

GROTE, 10 kg 80 et

Zolang de voorraad strekt:
PRIMA ANDIJKER MUIZEN, 10 kg . . 60 et

ZEEUWSE BLAUWEN 60 et

ZEEUWSE BONTEN 65 et

ZEEUWSE EIGENHEIMERS 55 et

PRIMA DUINZAND, 25 kg ƒ 1.25

GROVE, 25 kg ƒ 1.00

KLEINE BLAUWE EIGENHEIMERS, lOkg 40 et

K'L. BLANKE EIGENHEIMERS, 10 kg 40 et

KLEINE DUINZAND, 25 kg ƒ 1-00

HET ADRES IS

De Zandvoortse Aardappelhandel
JACOB KOPER

KRUISSTRAAT 16 - TELEFOON 2476

THEATER „M O N O P O L E"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 12 tot en met Donderdag 18 Aug.
aanvang 8.15 uur. 7 Dagen. Eèn voorstelling per
avond

Het grootste Vacantie-Programma van dit seizoen

!

DEANNA DURBIN
in do grandiose UniversaWilm:

100 Mannen en één meisje
alsmede

LEOPOLD STOKOWSKI
de magiërsdirigent; Adolphe Menjou, Alice Brady
Eugene Palette.

Een feestmaal voor MUZIEKLIEFHEBBERS!!!!!!
Ware ontspanning voor jong en oud! Phenomena»
Ie zang en onvergetelijk spel van de 15=jarige
Deanna Durbi'n. De grijsharige podiumvorst Leo*
pold Stokowski en zijn 100 virtuozen in een zeld»
zaam bekorend filmwerk. De film, die in alie lan=
den met applaus en bravogeroep ontvangen werd.

Onze meest moderne geluidsinstallatie 1938, brengt U met

vertoning van deze grandiose film in extase!

Verder een subliem bijprogramma.
Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, StallessBalcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

ledere middag 2.30 uur Familie-Kinder-Matinée
Vanaf Vrijdag 12 tot en met Dinsdag 16 Aug.
Optreden van de Koningen van de Lach

Stan Laurel en OHver Hardy in

DE TWEELINGBROERS
Het toppunt van vermaak. Een daverende lach'
schlager. Amusant voor jong en oud.

Woensdag' en Donderdagmiddag half 3 opvoering
van een NIEUW PROGRAMMA.
Op veelvuldig verzoek: JOE E. BROWN in:

HOU JE ROER RECHT
Een groot komisch filmwerk van de zee. Enige
uren onbedaarlijk lachen.
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

Bezoekt met Uw kinderen onze FamiliesMatinée's
en U bezorgt ze een FEESTMIDDAG-

De Wa
voor Uw

Strandkleding
en

Badpakken
Groot gesorteerd en voordelig.

OPRUIMING van de laatste restanten in Dames»
en Kinderjurken.

Enorme keuze in Lakens, Slopen, Tafelgoederen.

Borduurkleden en Wol
Alleenvertegenwoordiging van

Twilfit
Corsetten en Bustehouders

Eendrachtzegels worden in feetaling genomen.
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant blijft klant

mm+m9m*mm&mm®&&mmmmmmm*c>wBV®m®mm®®m9*®®®@®®m&

mm*;

of vraag vrijblijvend prijscourant
Het aangewezen adres voor Uw Wintervoorraad

Wij verzenden door het gehele land. Specialiteit

infZandvoortse Duinaardappelen. —

IVAN
Zandvoort Kerkplein 8b

Haarlem - Ged. Oude Gracht 107 - Tel. 14245
Haarlem IMrd. - Paul Krugerstr. 14 - Tel. 15879
Heemstede - Binnenweg 46 - Tel. 29632

Telefoon 2274 ?
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Fotografeert U ?? „JU PI TER"
Haltestraat 6 - Tel* 2838

Wij ontwikkelen ALLE ROLFILMS GRATIS. Afdrukken 5 cent Rolfilms (celluloid) 8 opnamen 35 cent

5STELT U PRIJS!
" OP EEN GOED VOORKOMEN B

Dan is een eerste vereiste, zowel voor Da» Q
mes en Heren, een

Goede Haarverzorging
jj

Wij garanderen U een Ie klas bediening {£
door geroutineerd personeel. H
Bespreekt liefst vroegtijdig, 'het voorkomt 5
onnodig wachten.

MAiSON STABELS
DAMES EN HERENKAPPER £

Grote Krocht 16 - Tel. 2759 B

BMSHMBMQ

ZO GOEDKOOP
kunnen wij het alleen geven en dan nog één
kwaliteit:

DE BESTE
ELKE DAG VERS van de markt.

'Let dus op het adres: de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur-

I—

Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.
~ Het adres voor overmaken van

I
slecht passende gebitten

Reeds 18 jaar Uw leverancier voor

ZUUR WAREN
KOMKOMMERS 11 et

PEKELAUGURKEN 2 et

ZOET=ZURE AUGURKEN, 8 stuks a . . 10 et

GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOENEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M. BLITZ - Zeestraat 19 - Tel. Z831

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 55
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooienl

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Cosiwtms ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Zomercostuums vanaf f 27.50

De beste kwaliteit Tropical f 40.00
geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking.

De Kleding Specialist §

Fa. H. LUYTE Jr.
2 Pak veldstraat 3

Be luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

37. Nu was Herr Untermeier tevreden. Zo
goed en zo kwaad als 't ging, waste hij zich in
het water van de Theems — en er was genoeg,
dat mag gezegd worden! Toen zette het troepje
zich neer en bewees grote eer aan de eetwaren,
die voor de reis waren meegenomen. Daa'r" het
mooi weer was en de Londense hotelprijzen hoog
zijn, werd de nacht onder de blote hemel door»
gebracht. Dat was nog gezond op de koop toe.

CABARET „MODERNï*t Stationspi., Zandvoort
Dir. G. J. van Rassel

Cabaret en Nachtfeest
DINSDAGAVOND 16 AUGUSTUS

tot 3 uur t.'b-v. Isr. Armhestuur te Zandvoort.

DOR A G ERSON
CHANSOMNIERE

T Um IVl E R S, Conferencier
Holl. iHumorist aan de vleugel

KRIMSKI BALLET
Russische Zang en Dans

JHONNY PIMS
Nederlands Jongste Humorist

TUMMERS ;& ANGELA
Holl. Duettisten

WILLY DERBY
De welbekende Radioster

Greta van dsr Werff
met haar Volendammers

Dans* en Showsorkest

AANVANG 8.30 uur OPENING 8 uur

ENTREE f 0.60 alle rechten inbegrepen

Wegens uitgebreid Programma geen Amerikaanse verkoop

GUMMI-
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
Haltcstraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Zonnebrand-
artikelen en

Insecten dodende middelen!

Kousen

Bij het donkerste weer
geven onze

Bloemen en Planten
licht in uw woning.

Grote sortering kleine potjes enz, tegen lage prijs

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

STATIONS-TAX
t*GARAGE „OSTA

6. Ven inga - Kostverlorenstr. I 2929

TE HUUR
1. ONGElM. HUIS, ben. 2 kamers, keuken; bo=

ven 3 sl.kamers met 'badk. v. en a. balc, gr. zol»

der ƒ 42.50
2. NIEUW GEB. HUIZBN.bev. ben. 2 k-, keuk.,
boven 3 sik., douchecel, gr. zolder, ƒ 35 p.m.

3. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 gr. kam., serre voor
en achter, bov. 3 kam. met k. voor en achter*
'balcon ƒ 30 per maand
4. VRIJ BOVENHUIS, zeer modern, hev. 6 k.

met keuk., 2 balcons, Ie stand, ƒ 30 per maand.
5. WINKELHUIS, beste stand, ƒ 8 p.w.
6. ONGEM. of GEM. BEN. of BOV.HUIS tot

30 April, huurprijs zeer billijk.

7. VRIJ HUIS, zeer geschikt voor 2 gezinnen,
per week ƒ 7

8. WINKELHUIS, zeer goede stand, ƒ 7. p.w.
9. O'NGEM BEN.HUIS, bev. 2 kam., 2 serres,
keuken, stenen schuur, tuin voor en achter, per
maand ƒ 20

—

10. ONGEM. BOV. HUIS, bev. 3 kam., keuk.,
zeegezicht, per maand ƒ 18

—

11. ONGEM. BOVENHUIS, bev. 4 kam., keuk.,
grote zolder, per week ƒ 6
12. GROOT WINKELHUIS, geheel verbouwd,
eerste stand, te huur of te koop, prijs zeer billijk.

13. WOONHUIS, centrum dorp, geheel verb.,

voor solide huurder prijs 'billijk.

14. WOONHUIS met Zomerhuis, centrum dorp-
Huurprijs ibiliijk.

15. WINKELHUIS, huurprijs per week ƒ 6

—

Adressen gevraagd voor de laatste 14 dagen van
Augustus.

Bouwgrond te koop op eerste stand, prijs billijk!

Hypotheek beschikbaar tegen lage rente.

Bent U nog niet verzekerd tegen Brand? Vraagt
bij ons gratis inlichtingen. Prima Mij. lage premie
Agent van de

Haarlemse Brandverzekeringsmij. van 1846.

Makelaar W. Paap
ZEESTRAAT 14 — TELEFOON 2965

BRONKHORST
HEEFT

Bruine en Zwarte Meisjes en
Jongens IVl ol lieres

Maat 27—30 ƒ 1.25

ƒ 1.50

ƒ 1.70

Maat 31—34
Maat 35—38

SWIFT EN ROBINSON

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 1 hoekje

Uw adres
te Zandvoort voor uitsluitend

1e kwal. Rund-, Kalfs-, Lams-
vlees en Fijne Vleeswaren
is de van ouds bekende

Joodse Slager ij

Fa» Wed» L* Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes

Ook KIPPEN O.R.T.

WIJ VERKOPEN

Eén kwaliteit
DE BESTE

Steensma's Modelvleeshouwerij
Schoolstraat 3 ~ Telefoon 2703

bij de Haltestraat —

f KLANTEN KRIJGEN IS GEEN KUNST £
Maar ze houden DAT IS DE KUNST.

% „DE CONCURRENT"
stelt ieder steeds tevreden, daarom
zomergasten van andere jaren.

blijft de toeloop van nieuwe klanten, naast onze
Profiteer ook van onze ZaterdagsReclame!

Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a ... 40 cent

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.
Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

tg werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

BELLAMY
Eenheid door Oranje = eenheid door op*
offeringsgezindheid. Het beste offer is alle

zelfverheffing te laten varen en zich te ver»
klaren voor economische gelijkheid. Zou
het wel zin en uitkomst hebben "als deze
verklaring niet van 'bovenaf geleid wordt
n.1. de verklaring voor economische gelijk»

heid in beginsel?
„Oranjehoven" klinkt anders zo hol.

WIJ VERHUREN
voor oud en jong.

RIJWIELEN, TANDEMS, AUTOPEDS ENZ.

WIJ REPAREREN
alle Rijwielen, Bakfietsen enz. enz.

WIJ VERKOPEN
alle rijwielonderdelen, -electrosmaterialen, stofr
zuigers, strijkbouten, kinderwagens, babyboxen,
hobbelpaardjes, enz.

HET GOEDKOOPST
bij de GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 Tel. 2974

ZOMERGASTEN! Onze

Fijne Vleeswaren
staan in kwaliteit aan de SPITS
DAT IS ONZE RECLAME!

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 18 et
Leverworst, per ons * 9 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van*
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhanrworst
Bacon

Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 eb

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond_
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et
ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage t>

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

VITAMINEN!!
heeft ieder lichaam nodig.

Wij zijn beter en goedkoper, dan
ieder preparaat, met onze

GROENTEN en FRUIT
Koop dus bij 't van ouds bekende adres:

WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 288$

L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 2595

Wij repareren of vernieuwen Uw Vlag

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 14 Aug. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 14 Aug. v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 14 Augustus 10 en 5 uur: Ds. S. Wes*
bonk van IJmuiden.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig 'Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 14 Aug. 10.30 uur: Mej. Da. 'C. A. Elink.

Schuurman, Den Haag.

'NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 13 Aug. Einde v.d. Sahbath 9.19 uur.

Vrijdag 19 Aug. Aanvang v.d. JSabbath 8 uur.

Zaterdag 20 Aug. Einde v.d. Sahbath 9.04 uur.

. 'Ochtendgebed op Sabhath te 8-30 uur.

Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

l
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ZANDV
OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V/JL JL IVjaUJ-jU MJJT&.3W V-«Y-J <L*AV/T«.A^ X OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

roor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

puiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.29

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.'6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

De zon is wel heel erg onaardig dit jaar,

Maar nog steeds niet zo erg als de mensen
jegens elkaar.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT".

De Loterij 1938.

De V.V.V.=loterij 'belooft een succes te worden.
Nog een paar duizend loten moeten verkocht
"worden om -van een buitengewoon groot succes
te kunnen spreken. Wij twijfelen er niet aan, of
dat zal bereikt worden.
Om technische redenen wordt de trekking uit»

gesteld tot Vrijdag 2 September a.s. Reeds zeer
spoedig zullen wij dus weten, wie de gelukkige
winnaar is van de Fiat»auto, het filmtoestel met
projector, de reis naar de Rivièra, het radio»toe»
stel en de meer dan honderd andere fraaie prijzen.

De laatste V.V.V-»loten moeten nog verkocht
worden. Haast U, voor het te laat is. De prijzen
zijn geëtaleerd in de Haltestraat tegenover het
Raadhuis, waar ook loten verkrijgbaar zijn a 60
cent per stuk.
Wij rekenen op de hulp van alle badgasten en

inwoners van Zandvoort, opdat op de dag van
de trekking — 2 September a.s. — alle loten zul»

len zijn uitverkocht.

Koopt V.V.VAotenll

DE LAATSTE GANG.
Vrijdagmiddag werd te Zeist onder grote be»

langstelling Zandvoorts Postdirecteur, de heer
Koob Roelof Klaasesz grafwaarts gedragen.
Dat de 'heer Klaasesz tijdens zijn leven en \ver=

ken een geziene persoon is geweest, bewezen wel
de woorden van deelneming van superieuren en
ondergeschikten gesproken aan het graf.

Het mag voor de nabestaanden hard zijn ge»
weest iemand te moeten missen die in zovele op»
zichten met hen medeleefde, doch een troost
moge het hun zijn, dat *t hem tot zijn 60e jaar ge»
gund was datgene te doen waarop men nu met
voldoening terug kan zien.

TOOHT OUDEN VAN DAGEN.
Het Comité voor Ouden van Dagen vraagt be»

leefd aandacht voor het volgende:
Het komt herhaalde malen voor, dat zich per»

sonen bij het comité melden met de vraag, of er
ook gelegenheid 'bestaat als geleidster van hun
ouders de tocht voor de Ouden van Dagen mede
te maken, en de mededeling, dat zij de kosten
daarvan willen vergoeden.
Wij moeten echter al deze verzoeken van de

hand wijzen, omdat de tocht speciaal en alleen
bedoeld is voor de Oudjes.
Men 'bedenke, dat zij die hun wagen beschik»

baar stellen voor dit mooie doel, dit alleen voor
de Ouden van Dagen doen, en dat de bussen, wel»
ke er bij gehuurd moeten worden, ook alléén voor
de Oudjes bedoeld zijn.

'Echter zij opgemerkt, dat de dames en heren,
die zich door het inzamelen van gelden verdien»
stelijk hebben gemaakt en die zich bereid hebben
verklaard als geleidster of geleider op te treden,
niet daarmede worden bedoeld.
Het comité hoopt dan ook, dat dit geen ver»

keerde gedachten zal opwekken. Wij hopen, dat
de billijkheid hiervan wordt ingezien.

Vanaf Donderdag 18 Augustus a.s. bestaat er
gelegenheid voor de Oudjes om zich op te geven
voor de a.s. tocht bij de onderstaande comité»
leden.

W. Hildering, Kerkstraat 27
P. v.d. Mije, Marnixstraat 10
C. Kerkman, .Prinsenhofstraat 5
G. Kiefer, Boul. de Favauge 46
D. v. Noort, KL Krocht 9

EEN VOORBEELD TER NAVOLGING.
De Directie van het cabaret „Modern" heeft

een flink aantal loten van de V.V.V. gekocht en
raakte de loten op de volgende wijze kwijt. Vo»
rige week Donderdag» en j.1. Donderdagavond
werden twee V.V.V.afeestavonden georganiseerd,

waarvoor de bezoekers ƒ 0.60 entree moesten be»

talen. Iedereen ontving echter meteen gratis een
V-V.V.»lot ter waarde van f 0.60, zodat men weer
gelijk stond, doch de V.V.V. raakte haar loten

zodoende op prachtige wijze kwijt! 'Een woord
van lof moet daarom zeer zeker worden toege»

zwaaid aan den heer Van Rasscl, die op originele

wijze medewerkte om de V.V.V. van kasgeld te

voorzien. Daarom zou het zo prettig zijn, dat ook
andere zaken de V.V.V. hun medewerking toe»

zegden, om b.v. op dezelfde wijze de verkoop van
de loten te animeren. We 'beschouwen het dan
niet als „nasapen"; zou het echter nagelaten wor»
den, dan dupeert men de V.V.V., welke toch dit

jaar prachtig werk heeft geleverd en de volgende
jaren nog meer voor Zandvoort wil doen. Laten
do exploitanten van de grote zaken niet achter»

blijven; doch het voorbeeld van den heer Van
Kassei volgen. Indien de loterij lukt, zal men ver»

steld staan over de plannen van de V.V.V. voor
de komende jaren. Volgt daarom dit voorbeeld
eens na, heren exploitanten!

LTEFDADIGHEÏDSFEBST.
Hedenavond zal in pavillon „Riche" aan de

Boulevard de Favauge een liefdadigheidsfeest wor»
den georganiseerd, waarvan de opbrengst ten

goede komt aan Badhuis „Zeeduin".

VUURWERK UITGESTELD.
'Het -vuurwerk, dat j.1. Woensdagavond ontsto»

ken zou worden, moest worden uitgesteld wegens
de slechte weersomstandigheden, doch zal nu a.s.

Woensdagavond om tien uur voor het Zuiderbad
•worden afgestoken.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 29 Juli tot en met 18 Augustus 1938
Geboren: Emma Theresia Maria, dochter van

E. A. J. Holzhaus en C. M. Butter, Zandvoortse»
laan 255; Catharina Helcna Maria, dochter van
J. 'H. Bosman en C. Smit, Zandvoortselaan 343;
Henri, zoon van H. Cordes en E. M. Czari, Ten
Katestraat 5; Catharina Margaretha, dochter van
P. E. v.d. Veld en P. C. A. v.d. M'eij, Zandvoort»
selaan 245; Wilhelmina Teuna, dochter van P. L.

J. Reijinga en M. L. Nijdam, Brederodestr. 203a.
Ondertrouwd: H. S. Jansen en H. G. Gccrling,

Weimarweg 2; H. A. Platvoet en J.E.Scheueman,
Zandvoortselaan 149; H. Bakker en A. J. Klijn,
Hogeweg 60; E. Koning en G. G. Hartman, Kerk»
straat 35; W. Harder en E. Terol, Kruisstraat 9;

A. C. Molenaar en E. Kleinhout, Rozenobelstr.11.
Gehuwd: A. Bohle en A. Sacksioni, Spoorstr.19;

C. Turk en A. van der Meij, Noorderlaan 2, Hil»
legom; iH. S. Jansen en H. G. Geerling, Weimar»
weg 2.

Overleden: R. Naarden, echtgen. van P. Peere»
boom, oud 75 jaren; W. v. Nimwegen oud 22 ja»

ren, wonende te Haarlem; G. Zwemmer, echtgen.
van A. Kerkman, oud 66 jaren; H. Heimans, oud
61 jaren; A. C. Grootes, oud 76 jaren.

Gevestigde personen:
J. F. Rietkamp, van Heemskerk, de Genestetstr.3;
K. Visser, van Haarlem, Koningstraat 47.

ZONNESTRAAL»LOTEN.
Ons Comité stelt zich voor op Zondag 21 Aug.,

bij gunstige weersomstandigheden een loten»ver»

koop»actie te organiseren. Het ligt in de bedoe»
ling, die dag een groot aantal medewerkers op de
been te roepen om de „Zonnestraal"»Ioten spe»
ciaal langs het strand te verkopen. Als bijzondere
attractie, ter ondersteuning van de verkoop, zal

de 2o prijs uit de loterij, n.1. de prachtige B.M.
zeilboot, de gehele dag langs de kust varen. On»
nodig te zeggen, dat deze boot de aandacht van
het publiek zal trekken, waardoor de lotenverkoop
vergemakkelijkt zal worden.
Om zoveel mogelijk loten te verkopen, is het

noodzakelijk, dat vele personen zich beschikbaar
stellen, om Zondag 21 Augustus met de verkoop
behulpzaam te zijn. Het Comité doet dan ook een
dringend beroep op uw medewerking, om zich

als lotenverkop erfster) beschikbaar te stellen. In»

dien U over enige vrije uren beschikt en lust ge»

voelt „Zonnestraal" op deze wijze de helpende
hand te bieden, dan verzoeken wij U zich zo
spoedig mogelijk bij het secretariaat aan te mei»
den. Na ontvangst van Uw aanmelding zullen U
nog nadere instructies worden toegezonden

Bij ongunstig weer zullen de loten in het dorp
verkocht worden.

Namens het Comité:

Mevr. S. Zegerius»Goudeket, secr.esse.

Stationsstraat 8a

TROCADERO
geeft datgene wat iedere gast tijdens zijn vacan»
tie nodig heeft: vrolijkheid.

Cabaret, Dans en Orkest wisselen elkaar af en
het programma bevat de namen van de beste ar»

tisten o.a. optreden van den bekenden radiozan»
ger Bert van Dongen en het dans»duo Les Soeurs
Emerantiana.
Het dans» en stemmingsorkest Coronel brengt

er echt de stemming in, zodat „Trocadero" aan
de Boulevard de Favauge een bezoek meer dan
waard is.

OPBRENGST COLLECTEN.

De opbrengst der Dorus Rijkers»collecte be»

draagt ƒ238.57 en de opbrengst van de Rode
Kruis»collecte ruim ƒ 115.

BIJTIJDS GERED.

Zondagmiddag, omstreeks vijf uur stond een
15»jarige jongen op een zandbank toen de vloed
zeer snel kwam opzetten, waardoor hij niet meer
het strand kon bereiken. Op zijn hulpgeroep kwa»
men de 'heren C. Paap en Jb. Dorsman, leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade, in actie, en had»

den grote moeite den drenkeling te grijpen, daar
deze reeds door een mui in zee was getrokken.
Eindelijk smaakten zij het genoegen den jongen
behouden- op het strand te brengen. Dr. C. A. v.

Fraassen verleende de eerste hulp en liet den
drenkeling naar zijn woning te Amsterdam ver»

voeren.

VERVROEGDE AVONDRETOURS.
In verband met de te houden grote Legerrevue

te Den Haag op 29 Augustus en de Vlootrevue
te Sc'heveningen op 3 September Kvcgens Ihet

regeringsjubileum H-M. de Koningin zullen op dia

dagen de avondretours op do Spoorwegen naar
Den Haag reeds geldig zijn in de treinen, die na
11 uur vertrekken.

In verband met feestelijkheden te Amsterdam,
zijn de z.g. avondretours ook op 5, 6 en 10 Sept.

reeds geldig in alle treinen die na 11 uur vertrek»

ken.

NEDERLANDS FABRTKAATDEMONSTRATIE
IN DE JUBILEUMWEEK.

Voor de in de tijd van het Regeringsjubileum

door de Vereniging „Nederlands Fabrikaat" ge»

organiseerde Nederlands fabrikaat demonstratie

annex etalagewedstrijd bestaat een zeer grote be»

langstelling.

Uit reeds ruim 125, door het gehele land ver»

spreide, gemeenten, waaronder ook de grootste,

werden van de plaatselijke organisaties opgaven
ontvangen tot deelname, terwijl de aanvragen blij»

ven binnenstromen.
De Vereniging „Nederlands Fabrikaat" verzoekt

verenigingen, welke nog willen meedoen aan deze

breed opgezette demonstratie, zich zo spoedig

mogelijk op te geven.

NATIONALE SQHAAKWE.DSTRIJDEN.

De Zandvoortse Schaakclub organiseert op Za»
terdag 17 en Zondag 18 September de jaarlijkse

nationale schaakwedstrijden in hotel „Groot Bad»
huis.

SPORT

WEDSTRIJDPROGRAMIVIA KNVB 3 KLASSE B
18 September

Bloemen daal—WA
Schoten—Zandvoort

Ripperda—Aalsmeer

AiPGS—TIW

9 October

Aalsmeer—Zandvoort

TIW—Bloemendaal
De Germaan—Schoten

De Zeemeeuwen—Ripperda

De Zeemeeuwen—De Germaan APGS—WA
25 September

Zandvoort—Bloemendaal

Aalsmeer—Schoten

TIW—Ripperda
Germaan—APGS
WA—De Zeemeeuwen

2 October

Zandvoort—WA
Bloemendaal—Aalsmeer

Schoten—TIW
Ripperda—De Germaan
APGS—De Zeemeeuwen

16 October

WA—Aalsmeer

Zandvoort—TIW
Bloemendaal—De Germaan ,

Schoten—De Zeemeeuwen
Riperda—APGS

30 October

WA—Ripperda

Schoten—APGS
Bloemendaal—De Zeemeeuwen
Zandvoort—De Germaan
Aalsmeer—TIW

6 November

Ripperda—Schoten

APGS—Bloemendaal
De Zeemeeuwen—Zandvooi t

De Germaan—Aalsmeer

TIW—WA
13 November

WA—Schoten

Bloemendaal—Ripperda

Zandvoort—APGS
Aalsmeer—De Zeemeeuwen
TIW—De Germaan

27 November

Schoten—Bloemendaal

Ripperda—Zandvoort

APGS—Aalsmeer
Zeemeeuwen—TIW
De Germaan—WA

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT"
A.s. Zondag, 21 'Augustus, speelt „Zandvoort" 1

een vriendschappelijke wedstrijd op het Gem.
Sportpark tegen „ZV.V." uit Zaandam. Aan»
vang ö uur nm.

„Z.V.V.", die hot afgelopen seizoen minder ge»

lukkig heeft gespeeld, en gedegradeerd is naar de
derde klasse, zal van het jaar weer alles op alles

zetten om het verloren terrein te herwinnen. Ze
komen dan ook zo sterk mogelijk uit a-s. Zondag
tegen „Zandvoort".
„Zandvoort" verschijnt met op één na dezelfde

opstelling als twee weken geleden tegen de Ajax»
combinatie.
De entree voor deze wedstrijd is voor alle ran»

gen gelijk. We wekken onze supporters en voet»
balliefhebbers op, deze wedstrijd te komen bc»
zoeken.

VOETBALVERENIGING DE ZEEMEEUWEN
Zondagavond 6.30 uur heeft er een vriendschap»

pclijke wedstrijd plaats tussen Zeemeeuwen 1 en
Haarlem 2. Dit belooft een interessante wedstrijd
te worden.
Zie voor entrée»prij/en de raambiljetten.

O.S.S.

Het bestuur der gymnastiekvereniging „Oefe»
nmg Staalt Spieren" deelt ons mede, dat haar
jaarlijkse onderlinge athletiekwedstrijden dit jaar

gehouden worden op 1 en 2 September a.s. op het

terrein aan de Zandvoortselaan. De hiervoor door
oud»burgemeester Beeckman en res.»majoor G.
Stel beschikbaar gestelde wisselbekers werden
verleden jaar resp. gewonnen door mej. v. Ko»
ningsbrugggen en den heer J. H. B. Brink.

HET LOON DER LICHTVAARDIGEN

'De zeilboot lag stoer en stevig voor anker zo'n

beetje te deinen naast de pier. .

De Scheveningers, die het scheepje exploiteren,

stonden, zon=gebeitst, in truien, in linnen 'broeken
en op blote voeten op- het glad»geëbde strand,

waar stille plassen de zilvering uit de lucht vingen
en weerkaatsten.
„Gaat meneer ook mee?.... de tocht naar de

vissershaven terug?"
Ik zeide, dat ik er de voorkeur aan gaf aan de

vaste wal te blijven, te midden van die allerliefste,

kraaiende vreugde van de mooie, gave, gezonde
kinderen en de vreselijkhcden, die de „shorts"
hunner moeders en aanverwante vrouwelijkheden
aan het niets ontziende daglicht prijs gaven. En
hierop wist de blonde varensgezel geen antwoord.

Hij richtte zich toen tot een heer in jacquette,

die vergezeld was van een goede gade. Witgc»
blocmd. Op zwart fond.
„Gaat meneer ook mee?.... de mooiste tocht

langs de kust?"
„M''n vrouw kan niet tegen de zee," antwoordde

de heer, hoewel ik hemzelf ook niet zozeer op
zeebenen taxeerde.
Ook hierop wist de okeen zeeman geen ant»

woord. Althans hij zeide niets.

Maar een zijner maats was gelukkiger. Hij had
zowaar een dame gevangen, die kennelijk van
mening was, de zee te kunnen verdragen. Hij

waadde met haar door enkele meters water, die

strand en scheepsboord scheidden, want zijn

offerte ad ƒ 1.25 was f.ob. Daarom was zij schrij»

lings op zijn rug gezeten, weshalve zij luidkeels

lachte en dessous vertoonde, die opmerkelijk ver»

schilden van hetgeen ik hier en 'daar in zandkui»

len als gangbaar mocht gade slaan.

Er waren ook kindei en aan boord. En verlief»

den en verloofden, die clkaars hand teder om»
klemden in non»stop»contact. En ook bejaarde lie»

den, die wat nerveus grinnikten met een gcite»

biertje om een mogelijk roekeloze onderneming.
Kortom deze boot was een recapitulatie yan het

leven en een afspiegeling onzer samenleving.
Geduldig knikkebolde 'het bootje aan zijn zwar»

te ankcrlijncn, voor en achter. Toen gingen er

twee sterke schippers aan de vóórlijn trekken en

een derde wandelde met het achterankcr onder
zijn arm naar boord, waar hij als cen lekkende
drenkeling 'een spoor van plasjes achterliet.

Meteen kwam er een kleine stcigeiing in het

scheepje, dat op z'n strakgesjorde fokkie en z'n

willig scharnierende grootzeil niet bang was voor
de branding.
Er ging veel gerucht door de lucht, dat uit de

boot kwam, maar de wind en de juichende kindc»

ren aan het strand maakten het weldra onver»

neembaar.

J-leeft in do romantiek, in de muziek en in de
oleografie, „les adicux" geen „Ie retour" tot pen»

dant gekregen?
Zou ik dan ook de afloop van „de mooiste

tocht lang de kust naar de visserhaven en terug

ad ƒ 1.25 f-o>b. p.p." niet hebben afgewacht?....

daar, zo gezellig te midden der welgeschapen blo»

tigheid van die lieve kinderen, die zich een juich»

ende roes dronken aan hun vrijheid en hun naakt»

heid ik zeg te midden ook helaas van
de badpakken, die uitgeknipt zijn, waar mogelij»

kerwijs nog 'n snippertje stof gemist kon worden
, ik zeg te midden van de paradox der

„shorts" voornoemd, die geroepen schijnen om te

onthullen, wat zij bedekken en trouwens zeer

terecht bedekken en nochtans een étalage geven,

welke mij onthutst tot_ mijzelf deed prevelen: „Ik

heb dat met geweten'"'
Maar om op „Le retour" terug te komen. Zij

zijn allemaal als een partij afbraak weer franco

wal gelost, in een geur van oude Eau de Cologne,

m de kleur van gruyère»kaas, en in dezelfde kleu»

ren, dat spreekt, als" bij „Les adieux" behalve

de juffrouw, die haar paarse emigianten=hoofd»

doek met oranje ballen verspeelde maar nu
met kleren, die welvaart zullen brengen in de

stomerij»industric. De dame m 't kerkezwart 'heeft

de zee leren kennen als een trouweloze treiter.

Een heer, ook in jacquette, hing als een duizelige

divanpop op de rug van een wilskrachtigen schip»

per. De verloofden waren uit de knoop geraakt

en konden elkaar niet meer bedwelmend en véél»

néc»alles»zeggend aanstaren.

Want dat~is in het leven immers het_ loon der

lichtvaardigcn: schade en schande, die uiteindelijk

de wijsheid inhouden. Een dame in een rosé

japon, zonder veel garnering, gaf uiting aan de

nieuw veiworvcn wijsheid door te zeggen: „Ik

krijg nesselief het rambam door te zeggcntij»bg

krijg nesselief het rambam voordaddikke nog is

op zee gaat varen".
Het rambam staat mij als evenknie der zee»

het is niettemin de taal der 'bedachtzaamheid, die

de zee wantrouwt. En het is nuttig om voor/ichtig

te zijn met dezelve.

De kinderen waren hun luidruchtige overmoed
kwijt geraakt. En in dit opzicht was de zee de

meerdere van menig paedagoog. Maar er was één

gemillimeterde knaap, die natuurlijk de oud»vader»

landsc carrière van Michiel Adriaanszoou en Piet

Hein voor de boeg van zijn levensschcepje had en.

in euvele bewoordingen., die des knaaps zijn.,

eigen flinkheid stelde tegenover anderer ongemak
en slaplendighcid. Want ons volk ons jonge

\olk incluis noemt alles bij zijn naam en niet

anders. Hetgeen overigens duidt op openhartig»

heid als nationaal bezit en wijsgerige aanvaarding

van wat des mensen is.

En cen uur later stond de blonde zeeman daar

wéér met z'n lichte ogen en in rimpels ge»

weekte voeten, die uit z'n natte broekspijpen kwa»
men:
„Gaat do dame mee met de tocht naar de vis»

sershaven? de mooiste langs de kust?"

En de dame, die bij lange na niet de mooiste

langs de kust was, is zo warendig gega-n op
z'n'rug en nu kan de lezer weer van voren af

aan gaan lezen. Want de zee en do lichtvaardig»

heid zijn een continu»bedrijf.

CH. A. COCH'ERET.
Het Kompas.



Garage V fit gd
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

v.h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
Kortom» voor alles op autogebied 20S8 opgebeld !

ï !

I* 'Ui

11''»'

i

\

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort*
Dr. Metzgerstraat 75a

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Bestrijding jeugdwerkloosheid.

WIJ VERKOPEN

Eén kwaliteit
DE BESTE

Steensma's Modelvleeshouwerij
Schoolstraat 3 - Telefoon 2703
— bij de Haltestraat —

Dat de overheid bij de bestrijding van de werk*
loosheid een zeer zware taak heeft, zal wel nie»
mand ontkennen, alleen verschilt het in de mate
van waardering ten opzichte van de getroffen
maatregelen, want enerzijds zegt men: ,,de over»
heid doet niets", wat natuurlijk onzin is, ande»
ren beweren, dat de overheid wel iets doet, maar
niet genoeg, weer anderen zeggen, dat zij veel te
traag is. Elders hoort men, dat de uitvoering van
grote werken, door de regering te ondernemen,
slechts uitkomst kan brengen en ook enkelen be»
weren, dat het zó niet langer kan en dat alles
vast moet lopen, als de overheid steeds maar gro»
te kapitalen aan de schatkist onttrekt en die bes
steedt aan nagenoeg onproductieve objecten. Dit
laatste is zo abnormaal onjuist, dat weerlegging
wel overbodig mag heten, omdat, als die zoge»
naamde onproductieve objecten niet worden uit»
gevoerd, de armlastigheid in nog groter mate zou
toenemen en ook de middenstand de terugslag
geweldig zou gevoelen door de geringe koop»
kracht.
Wij kunnen dan ook dankbaar zijn voor de ge»

nomen maatregelen die honderden millioenen heb
'ben" gekost en toch zal de regering de jaarlijks
'beschikbaar gestelde bedragen moeilijk kunnen
verhogen, gezien de geweldige belastingdruk, die
ook al een geweldige rem is voor do ontwikkeling
van -het bedrijfsleven.
Het wil ons voorkomen, dat het verloren ter»

rein" op het gebied van de normale arbeid, waar»
op we zijn teruggedrongen, niet in een handom»
draai zal zijn teruggewonnen, integendeel, dit ver»
lies zal slechts zeer geleidelijk weer kunnen wor»
den hersteld en we willen trachten onze ziens»
wijze hieromtrent kenbaar te maken, opdat het
opkomend geslacht niet in een wranhoopsstem»
ming zal geraken wegens gebrek aan perspectief.
Als men de stelling wil aanvaarden, dat de uit»

voering van grote werken of de instelling van gro»
-te industrieën of de stichting van grote onderne»
mingen uitkomst kan brengen, dan zouden wij on»
vermijdelijk voor de moeilijkheid komen te staan
van gebrek aan voldoende afzetgebied, immers de
massa heeft geen koopkracht. Want niet alleen
de 350 000 werklozen en de 100.000 jeugdige werk»
lozen missen die koopkracht, maar daarnaast is

er een grote massa van te weinig verdienenden of
aan de rand van de armoede gebradhten, kleine
renteniers, gepensionneerden en zakenmensen, die
steeds verlies lijden.

Een van de middelen om die koopkracht te ver»
sterken, zullen we gaarne in een volgende brief
bespreken.

De Commissie.
Zandvoort, 17 Augustus 1938.

OPLOSSING PRIJSVRAAG SLIJTERIJ BRINK.
Hoe werkt het Wondersapparaat?

In het metalen voetstuk bevindt zich een appa»
raat, hetwelk door contact met de electrische
stroom, trillingen veroorzaakt. Deze trillingen
•worden door middel van de glazen staaf, naar de
glasplaat overgebracht.
Door middel van de dunne staaldraadpootjes,

welke aan het ebonieten kleine voetstukje,
hetwelk zich in het midden op de glasplaat be»
vindt, alsmede aan het schermpje bevestigd zijn,

ondergaan deze attributen eveneens een trillende
.beweging, die zeer snel is.

i De voorwerpen worden- derhalve telkens een
onzichtbaar stukje opgewipt, dit herhaalt zich tel»

kens~- met een onzichtbare kleine verplaatsing in

de richting van het gebogen staaldraadjc, als ge»

volg van het gewicht dat op de dunne staaldraad
drukt'.

Door de grote snelheid waarmede dit opwippen
en neervallen plaats vindt, is het ogenschijnlijk,

dat de voorwerpen regelmatig draaien, doch m
werkelijkheid springen de voorwerpen. Elk in de
richting van de omgebogen pootjes natuurlijk.

Met het hangende voorwerp vindt hetzelfde

plaats en kan men dus de voorwerpen naar wille»

keur een bepaalde richting geven.
Doordat de glasplaat hol geslepen is wordt

het afglijden voorkomen.
Dat voor onze prijsvraag -\eel liefhebberij be»

stond, is wel bewezen door de vele opgaven welke
wij hebben ontvangen, doch er waren maar zes

goede oplossingen, voor welke het lot heeft be»

slist. Tevens maken wij van deze gelegenheid ge»

bruik een woord van dank te brengen aan de
heren ,Tury=leden voor hun arbeid in deze.

En thans de uitslag:

1. J.Jong, 'Nrd. Amstell., A'dam, waardebon 10.00

2. W. Kahlman, Zandv.1. alhier, waardebon f 5.00

3. J. Kroon, Zandv.laan, alh., waardebon ƒ 2.50

4. J. G. Dietz, Princessew., alh, waardebon f 1.50

5. A. Boogers, Boul. Bam., alh., waardebon ƒ 1.00

6. J. iH. Braam, v.Len lepstr., waardebon ƒ 1.00

Deze laatste werd axtra toegekend, omdat er

maar zes goede oplossers waren.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDR'INRER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort III!!!!

Het adres is

:

C» van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

r GAZELLE RIJWIELEN

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Voor verse doosjes Matzes 52%ü
Doos Crackers . . 20—10 et
Pakjes Ontbijtmatzes 21 et

is .Uw adres

M. BLITZ - Zeestraat 19 - Tel. 2831

DE FIJNPROEVERS
kopen bij ons Aardappelen

„ T^„ „ per kg 10 kilo 25 kilo
EIGENHEIMER DRIELINGEN 4 cent 37V-cent ƒ0.85
MUIZEN DRIELINGEN 5 cent 40"cent ƒ0.90BLAUWEN DRIELINGEN 5 cent 45 cent ƒ 0.90GROVE DUIN 4 cent 35 cent ƒ 0.75
DUIN DRIELINGEN 5 cent 45 cent ƒ 0.95
SCHOTSE 'MUIZEN 5 cent 45 cent ƒ 1.00
ANDIJKER MUIZEN 6 cent 55 cent ƒ 1.20DUINZAND : 6 cent 55 cent ƒ1.20BLAUWEN 6 cent 55 cent ƒ 1.20
EIGENHEIMERS 6 cent 55 cent ƒ1.20
ZEEUWSE BLAUWEN 7 cent 60 cent ƒ1.35
FRIESE BORGERS 7 cent 65 cent ƒ 1.4C
ZANDVOORTSE DUIN 7 cent 65 cent ƒ 1.35RONDE BLAUWEN 7 cent 65 cent ƒ1.35
GEELBLAADJES 8 cent 75 cent ƒ 1.75

Horen en Bezorgen zonder prijsverhoging vanaf 5 K.G. Hotels en Pen-
sions extra korting. Schrappen gratis. Vraagt nu reeds prijsopgaaf voor
Uw Wintervoorraad, Verzenden door het gehele land.

VAN DEURSEN'S
speciaalzaken in Aardappelen

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274

n j.- s j t ,o =1 Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245
Gevesfcgd sedert 1851 Haar,em Nrd _ pau, Krugerstraat u Tdef_ 15879

Heemstede, Binnenweg 6 Telefoon 29632

i

BIJ ZON OF REBEN
een boek en ge

zult U amuseren

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

i
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2605-*

2611-
2590
2598
2581

2594
2588
2585

2583
2584
2600

2607*
2603
2599

2601

Belinfante, E., We slaan er ons door.
Betlem, Guus. De -verjongingskuur.
Brookman, L. Toby, de charmante.
Buchanan, L. De moord in de ondergrond.
Christie, A. Het geheim v.d. zeven schoor»

stenen.
Cox, E., De persfotograaf als speurder.
Curie, E. Madame Curie.
Daly.J.C. Het mysterie v.h.hokende pistool

2604* Eekhoff, J. De zwarte panters.
2593 'Heyer, C. Noodlottig alibi.

2582 (Horton, R. J. Veedieven in het Blue»Dome
gebied.

Het spoor van den buizerd.
Vnisten en revolvers.

Leroy, Mad. Eva verovert Biarritz.

Lütken, Viva, De storm.
Macdon., W. C. Troubadour Cowboy.
'Manuel, V., De verdwenen secretaresse.

Olssen, K. Liefde in de lucht.
2612* Pétillon, W. Durf het aan.
2597 Poate, E. M„ De naald die doodde.

Poelman, W. De motorclub.
Relhann. De man achter de schermen.

n.v. K. VISSER'S

Autodiensten
KLEINE 4£
KROCHT W
Telefoon 2655
ZANDVOORT

„De Snelle Visser"

vervoert Uw goederen
vlug en onder strenge

controle naar:

Haarlem
Amsterdam

't Gooi

Den Haag
Rotterdam

Het adres voor:

„Billijk Snelvervoer"

EEN WAGEN NODIG??
BEL OPs 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

2610*
2591

2589
2587
2602

2596

STRANDWAGENS
Te koop — Te huur — Alle Reparaties

Kerremans Bazai*
GROTE KROCHT.

Roll, Anker. De grote prijsvraag.
Ruck, B. De liefdesydille van een prins.
Short, L. De vrijbuiters v.h. Westen.
Slooten, A. v- Waar het bamboe ruist.

2609* Tomson, W. Wegen door de wildernis.
2592 Topping, M. Ann's grote strijd.

2586 Truss, S. Chantage.
2606* Ufkes, Jo. Een vrolijke Frans.
2608* Valkhoff. De bruinvissen.

2580 Walschap, G. Sybille.
2595* Wheeler. Billy Bradley's vacantieavonturen
2613 Baum, Vicky Liefde en dood op Bali.

2614 Boylston, H. D. Leerling verpleegster.

2620 Bridges, V. iMr. Lyndon.
2621 Kraan v.d. Burg. Brandende.harten.
2618 Panhuys, A. Twee uit één nest.

2619 Het witte paard. • *
2617 Sewaer, Ank. Gerda.

Leesbibliotheek „GELRIA"
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 bij de Haltestraat - Tel. 2135

i

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Er is maar

één goedkoop adres
en dat is de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
Dagelijks vers van de Amsterdamse markt.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

Zo juist ontvangen een

Nieuwe collectieWol
Verder hebben wij een grote sortering in Hand»
werken, Kantenkleedjes enz.

Voor de a.s. feestdagen een ruime keuze feest*
artikelen,.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

BELLAMY
Eenheid door Oranje = eenheid door op»
offeringsgezindheid. Het beste offer is alle

zelfverheffing te laten varen en zidh te ver»
klaren voor economische gelijkheid. Zou
het wel zin en uitkomst hebben als deze
verklaring niet van bovenaf geleid wordt
n.1. de verklaring voor economische gelijk»

heid in beginsel?
„Oranjehoven" klinkt anders zo hol.



Voor badgasten Verzenddozen

gratis verkrijgbaar.

Voor uw

KLEDING
één adres, ook voor

Oppersen en Ontvlekken

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJNCOUPEUR
Grote Krocht 23, Tetef. 2*5*7*4

In Zomerpantalons en Zomer
petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkl

DANKBETUIGING
De ondergetekenden be»
tuigen' hun hart. dank
aan Zr. E. v. Thijn, Kost*
*verl.str. 77, Zandvoort
Kindertehuis, voor hun
kinderen, die tijdens de
vacantie onder haar lei*

ding stonden.

Uit naam van alle

Ouders.

"Wegens vertrek
te koop

1 eiken slaapk. araeubl.,

1 keukeninventaris, rood
em., serre ameubl., twee
l*pers. opklapbedden en
ombouw.
J. Storm, Zandv.laan 42.

"TE HUUR :

Mooi Huisje
voor "klein' gezin, ƒ 3.

—

p.w., dat laatste huurkwi»
tantie kan tonen.
Te 'bevr.: Smedestr. 11.

DINSDAG
VERLOREN
een donkerblauwe Jon*
gens Regenjas, omtrek
Bernadette. Terug te be*
zorgen: Schouten, Ko*
ningstraat 8.

TE KOOP:
Dames- en

Herenfiets
.Man. kistje m. glaswerk.
G. v. Veen, Nic. Beets*
straat 10.

Gemeub. Kamers
met of zonder PENSION
AANGEB., voor doorl.
of tijdelijk. Brederode*
straat 104.

Mededeling
De dame, en twee heren
iie Zondagmiddag tussen
half 4 en 4. u een dames*
tas, inh. ƒ 15.— , mee*
namen • van de stenen
bank naoij 't Kostverlo*
ren Wandelpark, worden
in hun eigen belang aan*
geraden deze hij de recht
matige eigenares terug
te bezorgen.

Af te geven Prinsessew-9.

OAT MM» U «"*T GEDACHT
dat uw achoantjaa «66
lijn, al» »!•"« Icondan
wordan gareparaard. Oat
la hat wark, dat aan «r-
ttalljka „aehoonmakar"
maakt.

SCHOENMAKERU

ZEESTRMT69

TE KOOP wegens vertr.

Massief Eikenhouten
Dressoir

kachel, ledikant met bed
en traplopers. Te 'bevr.

Kostverlorenstraat 48

GEVR. per 1 Sept.

een Flink Meisje $

goed kunnende werken
en koken, van 8—4 uur.
Loon ƒ 6

Br. bur. Zandv'oortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 801.

JUBILEUM 1938
Gem. of ongem. Zomer*
huisje, Gem. of ongem-
kamers met en zonder
pension, ook voor 'hulp*

behoevende.
v. Heemskerkstraat 8.

Huuriovername aangeb-:

Herenhuis m. gr. tuin
eerste stand, bev. 7 ka*
mers, badkamer, zolder
en 2 dienstb.kamers.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 802.

TE HUUR :

Jaarwoning

Villa Mea Vota
Tramstraat, ƒ 45 p. mnd
Te bevr. bij Versteege,
Tramstraat.

VERLOREN
Een Parelcollier

op 3 Aug. Tegen belo*
ning terug te bezorgen
Pension Fredcrica, Boul.
de Favauge 31.

AANGEBODEN :

Zit~Slaapkamer
of ZIT* en SLAAPK., m.
of zonder pension. Prijs
billijk. Brederodestr. 21

SECRETARESSE
in bezit van schrijfmach.
zoekt Tik*, Vertaal* of
Administr. werk. Neemt
ook Stenografisch op.ook
voor auteurs.

Adres: M. C. "Welsenaar,
Duinhuisje, Julianaweg 5
Telef. 2379, Zandvoort.

TE HUUR op Ie stand:

Gem. Beneden of
Bovenhuis

bev. Zitk., 2 sl-k. en keu*
ken. Benedenhuis ƒ 20.
p. maand; Bovenh. ƒ 15
per maand.
Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.,
Gertenbachs Drukkerij

De zaak voor
al Uw

Drukwerk

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur*innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

M. DE ROOIJ
Gediplomeerd Pedicure

Vakk. behandeling van alle voetgebreken,
desgew. electrisch. * Ook aan huis te ontb.

59 ZEESTRAAT 59

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

GROTE WOL RECLAME ! ! I IN
DE WOLBAAL - Schoolplein 4 il. Willemstraat

NU IS HET TIJD OM TE BREIEN;
Zo'n grote sortering Wol vindt u nergens!!!

100 gram Prima Koord Wol: 36 et; 100 gram Prima Jaeger Wol 43 et.

De nieuwste soorten genuanceerde Wol 49 et; De Best Koord Wol 54 et;

Camisol Wol 46 et; Garbo - Wol met noppen iets apparts 49 et; Dubbele
Koord Wol voor truien 100 gram 58 et; 100 gram sokken Wol de nieuwste
kleuren 48 et; BebéWol met zijde per knot 38 et. ( 100 gram prima Sajet 36)
Ongebleekt breikatoen 100 gram 15 et; per 10 knotten f 1.25

Alle Kleuren Indanthren Katoen 19 ctp. knot; 10 knot f 1,75
Bij al onze Wol ontvangt u gratis breipatronen. Koopt ons nieuwe brei-
boek, 62 patronen voor slechts 171/J et.

Ontvangen de nieuwste wollen Kinder-en-Dames Vesten.
Wij zijn altijd het meest gesorteerd in alle soorten Wol dus Koopt in

„DE WOLBAAL" Ziet Vooral onze Speciale Wol-Etalage.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa«
— bons 1 gulden aan goederen terug.

't Is in

TROCADERO

1
Boulevard de Favauge 29

Telefoon 2906

GABARET-DANGING

;eatih
.ALLER&ELANG

3ROOT& KROCHT 15 I

TELEF. 2410

THEE
DOET
IE
GOED!

Deze week:

1 ons Java Thee
speciaal van /f*
27 cent voor Zó Cdlt

Dat

goedkoop !

THEATER
Dir.

M O N O P O L E"
Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 19 tot en met Woensdag 24 Aug.
aanvang 8.15 uur. Zes dagen: Zes opvoeringen van
de grootste en nieuwste filmschlager van dit sei»
zoen:

D0R0THY LAM0UR en RAY MILLAND
m de Paramountsfilm:

De Godin van de Jungle
Een fantastische avonturenfilm, opgenomen in na:
tuurlijke Meuren. Een schouwspel om nimmer te
vergeten in fonkelende, levende kleuren!

Sensatie! Spanning! Mysterie'

Moedige kerels, belust op avontuur, dringen
steeds dieper door in de groene hel van het maag»
delijke, ontoegankelijke oerwoud onweerstaan»
baar aangetrokken door de vreemde legende van
een blanke godin van ongelooflijke schoonheid,
hardvochtige heerseres over woeste kannibalen.

Deze legende, die nimmer zal sterven zolang er
mensen leven met moed en ondernemingsgeest,
heeft Hollywood geïnspireerd tot een van zijn

meest fantastische avontuurlijke films.

„De Godin van de Jungle werd met overweldig
gend succes twee achtereenvolgende weken in

Amsterdam vertoond. Reeds heden in ons theater

De Vacantiefilm bij uitnemendheid!!
=> Verder een subliem ibij=programma. Toegang bo»

ven de 14 jaar: Entree Parket 35 et, Parterre 60 et,

StallessBalcon 75 et, Loge 90 et, -alles inbegrepen.

ATTENTIE! DONDERDAGAVOND 8.15 uur
één voorstelling, één avond met Paul Muni in zijn

grootste creatie:

Het leven van Louis Pasteur
Een superfilm uit de Warner Bros»productie. De
zelfopoffering en overwinning van een der groot»
ste helden aller tijden. Deze film is niet in Zand»
vooTt vertoond. Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, StalIes»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Iedere middag 2.30 uur Familie-Kinder-Matinée
Als hoofdnummer:

STAN LAUREL EN 0L1VER HARDY in

DE VROLIJKE VAGEBONDEN
Een daverende filmklucht, waarbij de lachsalvo's

niet van de lucht zijn. Entree 20—30—40 cent,

alles inbegrepen.

t

I

»
De Centrale Rijwielhandel
levert U onderstaande prima rijwielen

D.C.R. Populair ƒ 42.50; D.C.R. Standaard ƒ 48.00
D-CjR. Luxe ƒ 52.50; D.C.R. Transport ƒ 55.00;
D.C.R. Standaard met Trommelremmen, ver»
chroomde uitvoering, ook velgen ƒ 58.50
D.C-R. Luxe uitvoering als bovenstaand ƒ 67.50
D.C.R. Sport Rijwielen, pracht uitvoering,

/ Heren ƒ 57.50; Dames ƒ 59.00

Al deze Rijwielen betaling desgewenst 1 gulden
per week, zonder vooruitbetaling.

Bakfietsen — Motoren — Haarden en Stofzuigers
op gemakkelijke condities

LET OP MIJN TvIERK D.CR.
Onze Rijwielen worden ten volle gegarandeerd en
.zijn direct uit voorraad leverbaar. Komt U eens
bij ons kijken. U hebt keuze uit 30 modellen.

Voof Banden en Rijwielonderdelen zijn wij het
goedkoopste adres.

VAKKUNDIGE REPARATIES aan Uw rijwiel

worden vlug en billijk uitgevoerd.

Bestelt vroegtijdig Uw HAARD of HAARD»
KACHEL bij ons:

Rijwielhandel JAN POOL
HALTESTRAAT 58 - TELEFOON 2613

1
waar men zich het meest amuseert en thuis voelt;

elke avond optreden van artisten o.a. de beken»
de Radio»zanger

BERT VAN DONGEN

I

en Les Soeurs Emerantiana
Dansduo met het Dans» Stemmingsorkest

CORON EL
Dagelijks geopend tot 1.30 's nachts.
Zaterdags geopend tot 2 uur 's nachts.

10.- gld. beloning
Weggelopen Engelse

RUWHARIGE FOX-TERRIER
teef. Terug te bezorgen

Boulev- Paulus Loot 40 TeL 2859

e Waag
OPENT HET

WOLSEIZOEN
met een overweldigende collectie van de nieuwste
soorten 'WOL. — Wij hebben beslag gelegd op
enige prachtige fantasie»soorten zoals de

Mysteriosa en* Granito
Enige zeer mooie kwaliteiten, die zich uitstekend
lenen voor het maken van Japonnen, Mantel»
costuums en Pullovers.

Verder brengen wij een sterke en aardige
PULLOVERWOL, 100 gram a 39 et

SOKKENWOL in 15 verscb kleuren,100 gr. 39 et

PRIMA SAJET, 100 gr. in 3, 4 en 5 draads 39 et

Uitstekende JAEGERWOL, 100 gram .. 45 et

Veertig kwaliteiten in PULLOVERWOL voor
Dames* en Heren Pullovers of Vesten, Kinder»
truien en kinderjurkjes.

Diverse soorten voorradig in 24 versch. kleuren-

BREIKATOEN, per hele knot 12 et

GRATIS BREIPATRONEN.

De Wol wordt voor U bewaard tot U
klaar is.

Bijzondere Attractie: bij aankoop van
de Wol wordt deze gratis voor U opge-

kluwd, zeer gemakkelijk voor U en tevens

grote tijdsbesparing.

Verder een grote collectie BORDUURKLEDEN
vanaf 5 cent tot ƒ 3-95 per stuk. Vraagt inzage!

Wij maken U erop attent, dat wij de Alleenverk.
voor Zandvoort nebben van het wereldbekende
merk

Twilfit
Corsetten en Bustehouders
waarvan wij alle maten en soorten voorradig heb»
ben.

Groot gesorteerd m KOUSEN, SOKKEN, TRI»
COTAGE, LINGERIEËN, TAFELGOEDER'EN,
HERENMODE, BABYGOEDEREN, BEDRIJFS»

KLEDING.

Voor STRAND- en BADGOEDEREN het

aangewezen adres.

Eendrachtzegels worden in betaling genomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Grootst en meest gesorteerd adres.

Eens klant blijft klant

KOOPT
V. V. V.

LOTEN

60 cent Trekking 2 September



zijn en blijven
het goedkoopste Foto-

adres voor Zandvoort

JUPITER' Haltestraaf G - Tel. 2838 Gratis ontwikkelen van alle Rolfilms - Afdrukken <7o 5 cent

p\

IM:

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'siGravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van den bondspenningmeester F. Hoek te

's«Gravenhage of toezending van postzegels
tot een bedrag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o.m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be*
langrijk door dokter TUYT te 's=Gravenhage, ges

schreven boekje.
Voor toezending als- brief 10 cent bijvoegen.

Glas- en Verrhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en V2 kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

I

I

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 per jaar en per gezin. Uitvaait
en transport tegen kostenden prijs.Inlichtingen bij

A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

Uw adres
te Zandvoort voor uitsluitend

1e kwal. Rund-, Kalfs-, tams-
vlees en Fijne Vleeswaren
is de van ouds bekende

Joodse Slager ij

Fa. Wed* L, Bloemendal
ZEESTRAAT 21 _ TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes

Ook KIPPEN O.R.T.

ONTVANGEN
Wit laqué Slaapkamersameublement, mooi Cra:
peaustel. enkele Divans, Buffetten en vele andere
goederen.

IM.V. WATERDR1IMKER
GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2164

Be luclitreis van de Pegasus
door G. Th. Rotraan Nadruk verboden

38. Het speet de reuigers erg, dat ze de stad
niet konden gaan bekijken, maar Herr Untermeier
wilde op staande voet naar z'n vaderland vertrek»
kon. De volgende dag klommen ze al vóór dag en
dauw op de Pegasus. „We zullen over Frankrijk
gaan", zei meneer van Emmcn. Daarop ging Herr
Untermeier op de bagage zitten, nam in 'gitaar

en begon te zingen. En zo, onder de roerende to=

nen van een teder en gevoelig lied, verlieten ze
Londen en Engeland.

39. De terugreis verliep echter niet overeen»
komstig de verwachtingen van onze luchtreizi*
gers. Een hevig onweer barstte los boven de
Noordzee en het hielp niet, of meneer Van Em»
men zijn stuuriad in alle richtingen draaide: de
Pegasus werd door onweerstaanbare rukwinden
naar het Zuiden meegevoerd. Wat 'n angst! Me»
neers hart bonkte, alsoi het een -wedstrijd met de
motor van de Pegasus aangegaan had.

L. BALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 9 — TELEFOON 2596

Wij repareren of vernieuwen Uw Vlag

JAC. TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

gj^r* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

HHBHBBUHHMHHHHBB

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

ZOMERGASTEN! Onze

Fijne Vleeswaren
staan in kwaliteit aan de SPITS
DAT IS ONZERECLAME!

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 18 et

Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterharnworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone k-waliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage I

I. J, Knottér, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

TATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
6. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r=i n n e n
Hypotheken, Bouwcredïeten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

WIJ VERHUREN
voor oud en jong.

RIJWIELEN, TANDEMS, AUTOPEDS ENZ.

WIJ REPAREREN
alle Rijwielen, Bakfietsen enz. enz.

WIJ VERKOPEN
alle rijwielonderdelen, electrosmaterialen, stof*
zuigers, strijkbouten, kinderwagens, 'babyboxen,
hobbelpaardjes, enz.

HET GOEDKOOPST
bij de GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

5 BIJ HET HEENGAAN
van verschillende onzer klanten, kregen wij de -verzekering, dat zij het volgende
seizoen beslist terug komen. — Dat is wel 't beste bewijs dat Uw adres is:

DE CONCUR
%

T" $?9
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts , ... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a ... 40 cent

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbieï slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.
Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend

g^saas«ss»e^5:«'«BKrevs»«v«ï^£^;->j^

GüMMI-
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ
L BLAAUBQER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Zonnebrand-
artikelen en

Insecten dodende middelen!

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES* en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
;;t™: NOORDERSTRAAT 8

s| B EH SZARAZ
Reeds 18 jaar Uw leverancier voor

KOMKOMMERS liet
PEKELAUGURKEN 2 et

ZOET=ZURE AUGURKEN, S stuks a .

.

10 et

GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOENEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M.BLITZ- Zeestraat 19 -Tel. 2831

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur-

Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten ""^Jg8]§

Z. V. T,
TELEFOON

il twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

VLAQQEN
WIMPELS EN VLAGGENSTOKKEN.

RECLAM'EWVLAG met STOK en HOUDER,
grote maat, kleurccht ƒ 3.00

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

HET EINDE NADERT
van seizoen 1938.

Dit legt echter geen gewicht in de schaal
voor onze reeds

lage prijzen en hoge kwaliteit
Wij gaan steeds door en blijven voor

GROENTEN en FRUIT
HET ADRES.

WOLBEEK
Swaluestraat 2 - Telefoon 2889

Voor de eerstvolgende VEILING
kunnen NU REEDS goederen worden opgegeven,
desverlangd gehaald.
Belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Veilingdirectie De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20 - TEL. 2164

N.V. WATERDRINKER

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f* 0.25

De beste kwaliteit Tropical f 40.00
geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking.

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

•**®e««ei I6MMMI

Sobilderswerk is Vertroowenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Toen wij op Zandvoort kwamen logeren,
Mocht ook 'de borrel niet mankeren.
Wij stapten in de wagen en met een bocht
Waren we op de Grote Krocht.
En niettegenstaande wij niemand konden,
Was Slijterij Brink heel gauw gevonden.

Bovenstaand gedichtje werd inge-
zonden door een der deelnemers
aan de PRIJSVRAAG

SLIJTERIJ BRINK
Grote Krocht 28 - Telefoon 2654

BIJ SOMBER WEER
haalt ge

Bloemen en Planten
in uw huis en de stemming is er! HET

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060'

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 21 Aug. Ds. K. J. Brouwer. Oegstgeest..

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 21 Aug. 10 <uur: Ds. P. van der Vloed,
Heilig Avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 21 Aug. 10 en 17 uur: Ds. J. L. Schout-
ten, predikant te Amsterdam-

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 21 Aug. Geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer J. A. Hoekendijk Jr., te Heemstede

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 20 Aug. Einde v.d. Sabhath 9.04 uur.
Vrijdag 26 Aug. Aanvang v.d. Satibtah 7.45 uur
Zaterdag 27 Aug. Einde v.d. Sabbarh. 8.47 uur.
Ochtendgebed op Sabhath te 8-30 uur.
Middaggebed te 1.30 uur.
Leeroefening te 12.45 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging:
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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ZANDVOORT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Yoor Zandvoort, per jaar f 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar „ 1.60

Afzonderlijke nummers
,

0.10
GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.60!

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Wat met oorlogsgeweld wordt gewonnen,

is geen winst, maar diefstal.

RUST EN STILTE
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,

Zij die alle stilte vrezen

Hebben nooit hun. hart gelezen,

Hebben nooit geknield.

Adama van Scheltema.

Hoe komen deze woorden van den bekenden
dichter ons onwillekeurig in de gedachten, wans
neer wij -uit het drukke -leven ons enige tijd vrij

en onbezorgd voelen en de rust op ons kunnen
laten inwerken. Wat een genot te behoren tot
degenen, die zich de luxe van vacantie kunnen
veroorloven en tot hen voor wie de woorden rust
en stilte niet gelijk staan met verveling.
Vacantie is breken met de sleur, zich overge»

ven aan de vrijheid en zichzelf een bezigheid kie»

zen, welke geheel verschilt met de alledaagse be»
slommeringen.
Vanzelfsprekend trekken de bewoners van de

grote steden naar zee, heide of bos; er zal echter
altijd een groep blijven bestaan, die zich aange»
trokken gevoelt tot het zien van vreemde steden
in binnen* of buitenland.Velen zijn verwonderd te

horen, dat men zijn vacantie in Londen, Parijs of

Berlijn heeft doorgebracht en zeggen met een ze»

leer medelijden: „maar wat heb je nu aan een gro»

te stad." Nu ja.de rust zoals op de hei zal men er

niet vinden, maar andere mensen zien, andere
gewoonten en andere taal om zich heen te horen
is iets, dat ook z'n eigen 'bekoring heeft. We rei»

zen en trekken om ons te verzetten, te ontwikke»
len en vooral ook, om andere volken door ze te

leren kennen meer te waarderen en lief te heb»
ben. Vele vooroordelen worden hierdoor bij de
massa weggenomen. Wij Hollanders zijn gauw
geneigd iets, dat wij niet kennen, af te keuren;
daarom is het zien van andere volken in hun ze*

den en gebruiken zo goed.
Om nu terug te komen op de rust en stilte,

waarvan ik zoeven sprak: deze zullen wij dus niet

vinden in de grote steden, maar later, als wij weer
in ons dagelijks leven zijn teruggekeerd en alles,

wat wij gezien hebben, ons als een gouden herin»

nering wordt. Ziet, dan voelen wij toch de enor»

me voloening die dit alles met zich brengt.

Zo straks zijn de vacanties weer ten einde en
ieder gaat weer aan de arbeid, versterkt, ver»

kwikt, maar vooral ook rustiger door alles, wat
hij, waar hij ook verwijlde, heeft doorleefd, en

met nieuwe kracht en ijver ziet ieder weer voor»

uit!

RIEK BONSETsHORST-

„ORANJE VERENIGING ZANDVOORT"
Programma van de feestelijkheden op 31 Aug.

ter gelegenheid van de verjaardag van
van H.M. de Koningin.

9.15 uur: Verzamelen van de schoolkinderen op
het terrein bij school D.

9.30 uur: Vertrek van de schoolkinderen naar het

het Tramplein.

10 uur: Zingen door de schoolkinderen op het
Tramplein.
Daarna optocht naar het terrein van de voet»

balvereniging Zandvoort.

11 uur: Op het Zandvoort»terrein, kindervoor*

stelling. Artisten en clowns.
Kinderen, die meezongen op het Tramplein,
hebben op vertoon van hun deelnemerskaart
vrije toegang; entree voor volwassenen en
kinderen, die niet meezongen, ƒ 0.10.

2 uur n.m.: Wielerwedstrijden op de Boulevard
de Favauge. Deze wedstrijden worden geor*

ganiseerd door de Haarlemse Rijwielvereni*

ging „De Kampioen". De deelneming aan deze
wedstrijden staat voor ieder open. De in*

schrijving kan geschieden ten kantore van
V.V.V., Stationsplein, alhier en bij den heer

J. Tulleken, SParklaan 64, Haarlem. |Fraaie

prijzen zullen beschikbaar worden gesteld.

'Deelname gratis. Toegangsprijs ƒ 0-10; Voor
"kinderen in het bezit van een deelnemers»
kaart gratis.

's Avonds van 8—10 uur: Concert op het Tram»
plein, te geven door de „Zandvoortse Muziek
kapel.
Na afloop vuurwerk op 'het strand voor Riche
De Zandvoortse Muziekkapel zal de gehele

dag haar medewerking verlenen.

GEMEENTERAADSVERGADERING.
De gemeenteraad komt a.s. Maandagavond_ in

een openbare vergadering bijeen des namiddags
half 8 ten raad'huize.

AGENDA:
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot ruiling van grond.
3. Voorstel tot het verlenen van een crediet in

verband met het veertig»jarig regeringsjubi»

leum van 'H.M. de Koningin.
3. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag

aan den directeur van de gem. Zee» en Zonne=>
badinrichting „Zuiderbad".

5. Benoeming van de leden van de commissiën
van bijstand.

6. Prae*advies op een verzoek om schadevergoe»

ding wegens het onderstuiven van een perceel

aardappelland.
7. Voorstel tot verhoging van het crediet voor

de stichting van een kleedlokaal op het sport»

terrein, gelegen aan de Nic. Beetsstraat.

8. Voorstel tot het wijzigen en opnieuw vaststel»

len van de instructie van den gemeente-ont»
vanger.

9. Behandeling van belastingreclames.

RADIOVOORDRACHT.
2S Aug. a.s. 14.20—15.15 Voordracht met mu»

zikale omlijsting uit: „Pierrot aan de lantaarn"

van M. Nijhoff, door Riek Bonset=Horst alhier.

Phohi»microfoon 0Holland»Indië=Omroep) ultra*

kortegolf 16.80 meter.

'HET POSTKANTOOR OP 31 AUGUSTUS.
Op 31 Augustus, de verjaardag van 'H.M. de

Koningin, zal het Post* en Telegraafkantoor voor
postzaken geopend zijn tot 10 uur. Het is echter
gesloten voor de behandeling van postwisscls (met
uitzondering van telegrafische postbewijzen, qui*
tantics en voor de aanneming van belastinggel»
den, alsmede voor de pasmuntdienst. Voor de
post=cheque= en girodienst is het- op die dag al*

leen geopend voor het aannemen van stortingen
met spoedbehandcling of spoedbericht, het uit*

betalen van cheques met spocdbehandeling of
waarvoor telegrafische machtiging is verleend.
Op genoemde dag wordt één brieven* en pak*

ketpostbesteOing uitgevoerd, terwijl de laatste
buslichting plaats vindt om 4.30 uur. Voor de
telegraaf» en telefoondienst is het kantoor ge»
opend van 8—20 uur.

GESLAAGD VUURWERK
iHet achtste vuurwerk, georganiseerd door de

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, kan we»
derom een groot succes worden genoemd. Duizen»
den personen begaven zich reeds om acht uur
naar de Boulevard Paulus Loot, om zich van een
goed plaatsje voor 'het Zuiderbad te verzekeren,
alwaar de Zandvoortse band van Engel Paap de
stemming verhoogde. Een heerlijke zomeravond
lokte ook duizenden uit de omgeving naar Zand»
voort, terwijl vooral de trams en treinen zich in
een druk bezoek mochten verheugen. De rijwiel*

stallingen en de café's maakten eveneens goede
zaken, zodat geconstateerd kan worden, dat weer
menig dubbeltje in de badplaats is achtergeblc*
ven. Zou het werk van de VW nu eens beter
door de niet*leden begrepen worden?
Het vuurwerk was buitengewoon fraai, vooral

de prachtige stukken en vuurpijlen vielen 'bijzon»

der in de smaak van het talrijke publiek. Telkens
steeg een hartelijk applausje op, waaruit wel dui»
delijk bleek, dat de VVV*vuurwerken gewaar*
deerd worden.
Nog lange tijd bleef 'het in het dorp gezellig,

hetgeen een prettige stemming veroorzaakte.

DE V.V.V..VERLOTING.
Men verzoekt ons mede te delen, dat de trek:

king van de V.V-V.--verloting (Ie prijs een Fiat:
auto) onherroepelijk zal plaats hebben op Vrijdag
2 September a.s. des avonds om half tien in
hotel „Groot Badhuis". Jndien U nog niet in het
bezit bent van loten (a ƒ 060 per stuk), haast U
dan'!

DIEFSTAL VAN AUTO.
Tijdens het onweer, dat Zondagnacht j.1. uit»

brak, werd in de Spoorstraat de aandacht van 2
surveillerende agenten getrokken door een auto»
bestuurder, die zich op verdachte wijze gedroeg.
Een der agenten sommeerde hem te stoppen,
waarop de automobilist vol gas gaf en wegreed.
Door hem langs andere straten de pas af te snij*
den, gelukte het de agenten even later den be=
stuurder op de Koninginneweg tot stoppen te
dwingen. De man sprong uit de auto en zette het
op een lopen. Nadat een waarschuwingsschot was
gelost, liet hij zich arresteren. Hij bleek de auto
kort te voren op de Hogeweg te hebben ont»
vreemd. De aangehoudene is in arrest gesteld.

BEN BELANGRIJK BERICHT VOOR DE
OUDEN VAN DAGEN TE ZANDVOORT!
Het comité voor de 'Ouden van Dagen te Zand»

voort deelt mede, dat de directeur van Cabaret
„Modern" aan het Stationsplein een vrolijke mid*
dag zal geven bestemd ALLEEN voor de Ouden
van Dagen van Zandvoort op Vrijdagmiddag 2
September a.s. des namiddags van 4—6 uur.

Alle artisten zullen deze middag voor de Oud»
jes optreden, terwijl tevens de directie nog een
consumptie aan de Oudjes zal aanbieden.
Voorwaar een zeer goede daad van den directeur,
den heer Van Rassel, om ook de oudjes wat te
laten meegenieten van de feestvreugde Ier gele»
genheïd van het 40»jarig jubileum van H.M. de
Koningin.
Wij verwachten de Oudjes op Vrijdag 2 Septem*
ber a.s. om kwart voor 4 op het Stationsplein».

OPGAVE NIEUWE AANSLUITINGEN
NET ZANDVOORT t.m 23*8*1938.

2678 Ast, A.R.R., van, Van Speijkstraat 9a;
2766 Bloemenhuis 't. B, van Aken, Stationspï.5;
2653 Café Steenken, Jan Snijerplein 2;
2674 Kiek, H., Burg. Engelbertsstraat 9?;
2664 Koschin, W., Procuratiehouder N. V. Chlo*

rodont, Dr. Metzgcrstraat 21;
2687 Mebus, X, Dr. Metzgcrstraat 25;
2683 Vries, J. de, Regentesseweg 9; Zandvoorts

Ziekenfonds, Jansstr.29, Hlm, tfnr. Haarlem
144S4 (b.g.g. boodsch. dienst K0S)

2757 Zwemmer, F., Electr. Technisch Bureau,
aanleg en onderhoud, Koningstraat 24.

AAN LEERLINGEN EN OUD.LEERLINGEN
VAN SCHOOL B.

Daar de heer Poots per 1 Sept. 25 jaar als on»
derwijzer aan School B is, verzoekt de Ouder»
Commissie aan leerlingen en oud»leerlingen door
een kleine bijdrage deze dag voor den heer Poots
tot een aangename en blijvende 'herinnering te
maken.

Namens de OudersComm. van School B:

A. Paap, vooiz., Nieuwstraat 5
A. v.d. Bos, secr., Vondelstraat 6
Mevr. v.d. Mije, penn-, Koningstraat 73

POLiTIE*VAKOPLEIDING.
'Evenals vorige jaren wordt door de Haarlemse

Politie»cursus een mondelinge opleiding gegeven
ter verkrijging van het politie»diploma. De in*

sdhrijving is, 'blijkens de annonce voorkomende in
dit blad, opengesteld voor personen, die de leef*

tijd van 20 jaar hebben bereikt.

TRERKINGSLIJST ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE.

143 Vork en Lepel; 565 Tas; 648, Lepeltje, 911
Fiets; 914 Dassenhanger; 1097 Waterstel; 1427
Zweefvliegtuig; 1501 Boek; 2054 Schemerlamp;
2234 doos Postpapier; 2289 Rooktafel: 2437 Foto»
toestel; 2637 Fruitschaal; 2912 Fototoestel;
2975 Foto.

BURGERLIJKE STAND.

Geboren: Clara Adriana Anna Maria, dochter
van E. Stokman en A.M. Kokkelkoren, Dr. Ger*
kestraat 52zw.; Adriana Maria, dochter van I.

Vörós en M. E. Bodamer, Oosterparkstraat 52;

Leendert, zoon van 'R. Koper en .T. Terol, Kruis*
straat 9; Jannetje Johanna, dochter van A. Vis*

ser en E. Molenaar, Bilderdijkstraat 22; Thomas
Jan, zoon van .1. Loos en C. M. H. van Arkel,
Baan 16.

Ondertrouwd: P. van Loon en C. J. van Roon,
Jan Snijerplein 9; G. Venema en D. Witkop, Dr.
Metzgerstraat 132.

Overleden: Levenloos aangegeven zoon van 'H.

Visser en J. H. H. Dijkhuizen.

Gehuwd: H. A. Platvoet en J. E. Scheuerman,
Heezerweg 218, Eindhoven; E. Koning en G. G.
Hartman, Zandvoort; H. Bakker en A. J. Klijn,

Hoogstraat 17, Purmerend.

Gevestigde personen:
D. M'olenaar van Haarlem, van Ostadcstraat 21c;
J.A.W. v. Morgen van A'dam, Grote Krocht 35;
C. Faber, van A'dam, Zandvoortselaan 21.

MASSALE ZANGHULDE VOOR
H-M. DE KONINGIN BIJ HAAR 40*.IARIG

REGERINGSJUBILEUM.

„Zouden onze Zandvoortse zangers en zangeres»
sen het wel weten, dat hun medewerking wordt
verlangd?" zo vroegen de medewerkenden, onge»
veer 50 dames en heren.
Ongetwjjfeld is het voor de Zandvoortse Vereni»
gingen die hieraan kunnen meewerken geen goe»
de noot, ja zelfs trokken sommigen van hen, die
de 3 repetities bezochten, deze conclusie: „Zand»
voort heeft geen Oranjeliefde meer."
Al is het niet te ontkennen, dat het zomerseis

zoen op heel veel krachten beslag legt, toch zou
met enige goede wil bovengenoemd aantal min*
stens 200 moeten zijn.

Of speelt het streven naar bekwame krachten
om het Wilhelmus en Bede voor het Vaderland
te dirigeren een rol? Kom. kom, dit is toch geen
argument, want deze liederen zijn zo bekend en
/o eenvoudig van opzet, dat ook zonder diri*

gent gezongen zou kunnen worden.
Neen, dan hulde aan de Zandvoortse Muziek»

kapel," die spontaan haar medewerking toezegde
en opkwam.
Namens deze en ook namens de Zangers en

Zangeressen die kwamen, roepen wij al diegenen
die kunnen zingen op, om Vrijdag 2 September
om 8 uur inONS HUIS te komen voor de laatste
repetitie.

DE LEIDING-

BROODBAKKERIJEN VOOR DE
NATIONALE FEESTDAG.

Regeling van de arbeidstijd.

De minister van Sociale Zaken heeft bepaald,
dat ten aanzien van broodbakkerijen in alle ge»
meenten, waarin ter viering van de nationale
feestdag geen arbeid wordt verricht door hoof»
den of bestuurders en door bakkersgezellen, in
afwijking van de Arbeidswet, op Maandag 5 Sep*
tember te drie uur des voormiddags met de bak»
kersarbeid mag worden aangevangen, met dien
verstande, dat, voor zover betreft broodbakkerij»
en, voor welke een vergunning, als bedoeld in art.

37, eerste lid der Arbeidswet, is verleend, op
Maandag 5 Sept. te één u. des voormiddags, met
arbeid, bestaande in het gereedmaken van deeg
en ovens, mag worden aangevangen.
Door bakkersgezellen mag op Maandag 5 Sep»

tember, gedurende ten hoogste 10 uren, arbeid
worden verricht.

In de nacht van Dinsdag 6 op Woensdag 7
September mag voor het stoken van ovens, van
twaalf uur middernacht af in een broodbabkerij
door één persoon arbeid worden verricht.

CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL.
Woensdag 7 September a.s. begint de nieuwe

cursus der Christelijke Kleuterschool, Brederode*
straat 31. Aangifte van nieuwe leerlingen, die de
leeftijd van 3 jaar bereikt moeten hebben, kan
geschieden des morgens van 9»10 en van 12»12.30
uur aan de school.

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE!!!

September staat bijna voor de deur, dus zal
het verenigingsleven in Zandvoort spoedig weer
een aanvang nemen. De reeds 10»tallen jaren be»
staande Chr. Zangvereniging „Immanuël" gaat
begin September haar repetities ook weer aanvan»
gen.
Het ligt in de bedoeling van den directeur, den

heer Jac. Zwaan, om de Mattheus Passion uit te
voeren, maar daar is een flink koor voor
nodig en daar ontbreekt bij „Immanuël" nog wel
wat aan. Met een koor van 50 leden zou een aan»
vang met dit werk gemaakt kunnen worden.
Kom, laten nu alle leden en oud=ledcn en ande»

ren, die van zingen houden, zich zo spoedig mo»
gelijk opgeven bij een der onderstaande adressen
en laten de leden geen kans voorbij laten gaan
om nieuwe leden te winnen.

Ieder is van harte welkom en dat er prettig ge»
zongen zal worden, daar staat de eminente lei»

ding van den heer Jac. Zwaan borg voor, evenals
voor een tip»top»uitvocring, maar nogmaals dit

kan alleen met een flink koor.
Nadere gegevens over aanvangsdatum en repe*

titie*uren worden U per convocatie of via dit

blad bekend gemaakt.
Geef U op als lid bij den secretaris, den heer

H. Luyte, Pakveldstraat 3 of IJ. de Jong, Potgie*
terstraat 34.

JUBILEUM.
Zaterdag 3 September viert de heer A. L. Da*

men zijn 25*jarig jubileum als onderwijzer.

Op die dag te half tien zal in School C de hul*
diging plaats hebben. Het zal 'hem zeker aan be»
langstelling niet ontbreken.

SPORT

Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"
Zondag 28 Aug. des avonds 6 uur vriendschap*

pelsjke voetbalwedstrijd Zeemeeuwen 1 tegen
Zeeburgia.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

J.1. Zondag speelde „Zandvoort 1" een vriend»
schappelijke wedstrijd tegen Z.V.V. uit Zaandam.
Het is een tamelijk slechte wedstrijd geworden.

Vooral Zandvoort speelde een heel eind onder
haar kunnen. Het verband in alle linies was totaal
zoek. Er werd te veel individueel gespeeld en te

onbesuisd geschoten. Slechts enkele spelers maak»
ten hierop een uitzondering. Zowel vóór als ni de
rust kon Zandvoort haar gewone spel niet ont»
plooien. Als oorzaak zouden we kunnen noemen
het systeem, hetwelk de Zaandammers speelden,
n.1. met 3 backs, dus zeer verdedigend. Het lukte
dé geelsblauwcn zelden de achterhoede der gas»

ten te passeren, waar vooral de linksback zeer

goed speelde.
'De uitslag werd 1—1, hetgeen de verhouding

vrij goed weergeeft. Beide doelpunten werden in

de eerste helft van de wedstrijd gescoord. Scheids
rechter De Korte leidde deze wedstrijd zeer ver»

dienstelijk.

Voor a.s Zondag staat de wedstrijd Zandvoort
tegen de Spartaan op het programma.
Als Zandvoort zo speelt als j.1. Zondag tegen

Z.V.V., dan geven we haar niet veel kans om
een eervol resultaat te behalen, spelen zij echter

net zo als tegen Ajax*comb drie weken geleden,

dan belooft het een aardige wedstrijd te worden
met vele perspectieven.
Het elftal speelt in dezelfde samenstelling als

j.1. Zondag tegen Z.V.V.

Zondagmorgen speelt Zandvoort 3 een vriend»

schappelijke wedstrijd tegen Sportclub „Astoria"

uit Amsterdam. Deze wedstrijd vangt aan om half

elf.

We verzoeken onze leden, die M'aandag» en Dins»
avond trainen, vooral geregeld te blijven_ komen
en indien enigszins mogelijk, steeds op tijd aan*

wezig te zijn.

J.K.

ATHLETIEK» EN IHANDBALWEDSTRIJDEN
VAN O.S.S.

Op Donderdag 1 en Vrijdag 2 September resp.

voor dames en heren houdt de gymnastiekvereni»
ging O.S.S. haar jaarlijkse onderlinge athletiek»

wedstrijden. Het aanvangsuur is bepaald op 7.30.

Op Zondag 4 September a.s. houdt de gymnas»
tiekvereniging voor het eerst in haar bestaan een
handhalwedstrijd voor dames en een voor heren
tegen de G.V. Amsterdam»Zuid uit Amsterdam.

Belangstellenden hebben vrije toegang!!

INGEZONDEN.
Zandvoorters,

Binnenkort is het 1 September en zijn de bad»
gasten bijna allen weg. Al deze mensen zijn enige
weken uit geweest en hebben onze badplaats be»

zocht. Maar na 1 September blijven de Zandvoor»
ters clan thuis? Neen, ook zij willen wel eens een
dagje uit. En dit is mogelijk, indien we gezamen»
lijk uitgaan en gezamenlijk betalen. Zodoende
worden de onkosten voor ieder apart, lager. Ik
doel hier op een reisvereniging. Zij die hiervoor
sympathie voelen en mij willen helpen bij de op*
richting daarvan, laten die dan even een berichtje
sturen aan mijn adres: Bilderdijkstraat 7.

Indien allen meewerken, kunnen we een vereni»
ging stichten met bijv. ƒ 0.25 per week contri»

butie. En in September gaan we dan met z'n allen

een dagje uit.

Nogmaals sympathiserenden, stuur mij even
een berichtje. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

16 Volwassenen gaven zich reeds op.

P. v d. VEN,
Bilderdijkstraat 7, Zandvoort.

ZANDBOUWWEDSTRIJD.
Maandag 22 Augustus vond onder grote bc»

langstelling de traditionele jaarlijkse zandbouw»
wedstrijd plaats op het strand ter hoogte van de
Dr. Smitsstraat. »

Het organiserend comité „Stravadu" heeft, vooral
door de bereidwillige medewerking van den
strandpachter P. J. van Duyn, de kinderen weer
een onvergetelijke middag bezorgd.
Zowel het aantal deelnemers als de prestaties

der kinderen zijn dit jaar weer belangrijk geste»
gen.

AMERIKAANSE COURANTENOPLAGEN.
De oplagen der bladen, welke in Amerika ver»

schijnen, zijn in vergelijking met die van Europa
enorm hoog te noemen. Het bekende weekblad
van het Hearst Concern, de American Weekty,
heeft bijv. een oplaag van circa 6 millioen exem»
plaren.

IHct tijdschrift Saterday Evening Post, dat voor
162 jaar door Benjamin Franklin opgericht werd
en als het oudste blad van Amerika geldt, ver»
schijnt wekelijks met 3 millioen exemplaren. De
bladen Liberty en Collier hebben een oplaag van
elk 2 millioen exemplaren.
Deze Noordamerikaan.se bladen, die dikwijls de

dikte van een boek 'hebben, worden grotendeels
beneden de kostprijs verkocht. Dit is alleen mo»
gelijk door het grote aantal annonces, waarvoor
belangrijke bedragen besteed worden. De meest
bekende bladen berekenen voor het plaatsen van
een advertentie ter grootte van een gehele pagina
een bedrag van circa 10.000 dollar.

Daar is de „Zandvoortse Courant" een beestje
bij, ook wat de advertentieprijzen betreft.



'f?

Garage V • it gd
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

v+h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
Kortom» voor alles op autogebied 2088 opgebeld !
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Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Sccr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Oscadestraat 25

A. KUIK - KAPPER
SWALUESTRAAT 15

's Zaterdags
knippen tot 4 uur

DE VRAAG
waar het beste en todh goedkoopste

L adres is voor

GROENTEN en FRUIT
is reeds jaren lang

OPGELOST
De van ouds bekende saak in de

SWALUESTRAAT, TELEFOONNUMMER 2889

WOLBEEK
is iHET adres!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke]

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDR'INKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

VLAGGEN
WIMPELS EN VLAGGENSTOKKEN.

RECLAME=VLAG met STOK en HOUDER,
grote maat, kleurecht ƒ 3.0O

N.V* WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES» en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Mej. E. SZARAZ
H.H. ROKERS !!

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tatiak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Een dubbele hoeveelheid
ontvangt U bij ons, daar wij onze

Groenten en Fruit
tegen een prijs verkopen, waar niemand tegen op
kan. Dus meer halen en minder betalen bij de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
Dagelijks vers van de Amsterdamse markt.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

ORANJE BOVENE!
Versier Uw woning en tuin met

Oranje Bloemen
31 Augustus de dag om uiting te geven aan Uw
feestvreugde. (HET ADRES:

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

inmaa kpotte n vanaf 58 cent
Fa. Th. PASVEER - Haltestraat 27 - Telefoon 2810
maBBMBiiBBBBHBMaiawuBinianiHBniBBniBinraauBaMBBaiHHBaaiBiaBiBwuaBBBaBBn

Leesbibliotheek „GELRIA"
31 Augustus na half één gesloten.

Vanaf 1 September des avonds na 8 uur
gesloten

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg 1 bij de Haltestraat

Steensma uwslager
Uw uitgave lager

Steensma's Modelvleeshouwerij
Schoolstraat 3 - Telefoon 2703
— bij de Haltestraat —

1
werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

HL C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

NU IS HET TIJD

1 Winterprovisie

voor het opdoen £
van Uw

Het aangewezen adres voor Uw
Wintervoorraad. Wij verzenden
door het gehele land. Specialiteit
in Zandvoortse Duinaardappelen

1 VAN DEURSEN'S
I AARDAPPELHANDEL

ZANDVOORT KERKPLEIN 8b TELEF. 2274
Haarlem, Ged. Oude Gracht 107, Telefoon 14245

Haarlem Nrd. Paul Krugerstraat 14 Telef. 15879
Heemstede, Binnenweg 6 Telefoon 29632

Maakte U reeds kennis met onze

Nieuwe collectie Wol
Grote verscheidenheid van de modernste kleuren.

Voor de Dames hebben wij zeker iets" wat aan=
staat: Kantenkleedjes, Handwerken, Theemutsen',
Borduurkleden enz. enz.

.

Voor de a.s. feestdagen een ruime keuze
FEESTARTIKELEN.

Magazijn XIBELLE"
GROTE KROCHT 11

s
BI
BI
BI

B

BI

B

Imaison stabel-
~ BI

E

U kunt als dame
£ gekleed gaan,

maar dan is een eerste vereiste dat Uw
kapsel in orde is.

Laat ons Uw Haarverzorgen
Prachtige langblijvende coupe.

Vakkundige bediening.

Bespreekt liefst vroegtijdig, het voorkomt
onnodig wachten.

DAMES EN HERENKAPPER
Grote Krocht 16 - Tel. 2759

EEN WAGEN NODIG*??
BEL OPi 2-5-6*0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

GRATIS KOUSEN
bij

ZIET DE ETALAGE !

!

Bata ook voor Uw Schoen-
en Kousenreparatie

Haltestraat 7 - Tel. 2612 - Zandvoort

e Snelle Visser
Kleine Krocht 3
Telefoon 2655

„ALTIJD OP TIJD!!"

MEVROUW, heeft U iets op te
ruimen

DAMES», iHEREN of KINDERKLEDING ?????

Huisinboedel, Zolderopruiming enz
Ontbiedt U eens het van ouds bekende adres
voor Zandvoort en omstreken Mej. E. BOL,
Dumstraat 3.

Voor verse doosjes Matzes 52 % et

Doos Crackers . . 20—10 et
Pakjes Ontbijtmatzes 21 et

is Uw adres

M. BLITZ - Zeestraat19 - Tel. 2318

Schilderwerk is Verirouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engëlbertsstraat 82 - Zandvoort———«ewMMwae——(wowtcMoc»

Ook bij de Vacantiegangers is

DE SNELLE VISSER populair!

Hij is het aangewezen adres voor iedereen, waar
het gaat om het vervoeren van goederen V A IM

ZANDVOORT NAAR:

Haarlem - Amsterdam
Het gehele Gooi
Den Haag - Rotterdam

en Omstreken

met zijn alom bekende 50 gele wagens !!!!!!!!

N.V. K. VISSERS AUTODIENSTEN
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Voor badgasten Verzenddozen

gratis verkrijgbaar.

Voor uw

KLEDING
één adres, ook voor

Oppersen en Ontvlekken

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

C O II P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2t5*7=4

In Zomerpantalons en 'Zoraer

petten een fijne keuze.

100 pCt garantie voor
prima maatwerk
Eigen atelier voor .Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!

OAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw choentje» ;66
«In. al' !•» "°ni?1
worden garaparaora. Pat
I. hot wark. dat aan war-
-KslIJka „«choanmakar"
maakt.

SCHOENMAKERU

Getrouwd:

D. VA'N ROUENDAL
en

J F. ZANGLER
Zandvoort, 22 Aug. 1938
Kostverlorenstraat 63

CJ*Tichelaar
Afwezig

1 tot 26 September

Waarnemers: Dr. Gerke
•en Dr. van Fraassen.

•GEVRAAGD: '

NET MEISJE
«voor d. en n. 1—15 Sept.
Ook D. of O.
Adres te vernemen bur.
van dit blad.

of telef. 2853.

~, Ongem. Huis
±e huur Schelpenplein 18

ƒ 4.50 per week. Tebevr.
jSchelpenplein 19.

TE KOOP:
Compleet Huiskamer*
ameublement, kachel, Ie*

dikant met bed etc.

Kostverlorenstraat 48.

GEVRAAGD:
Geroutineerde
VOUWSTER

boven 18 jaar, vast werk.

Aanmelden na 6 uur
Wasserij J. Visser, van
Ostadestraat 7

TE HUUR:
AARDIG HUISJE

boven 2 gr. sl.k., ben.
kamer en slaapkamertje,
zeer grote kelder, Duin*
weg 16. Te bevr. Grote
Krocht 12, P. Behrends.

DOE HET MET GAS !

Dordrecht Radiator. 9 st.

als nieuw ƒ 35-00
Homann Doppelrad,

groen, 7 st. ƒ 22.50
'Homann Doppelraad

bruin, 5 st. ƒ 17.50
Dr. Smitstraat 12.

TE HUUR :

\vrijstaand gemeubileerd

Zomerhuisje
bev. huiskamer, slaapk.,

str. water, keuken, w.c,
.vanaf 1 Sept. — 1 Mei.
Prijs ƒ 3.50 per week.
v. Speykstr. 25, tel. 2637

Drukwerk

sGERTENBACHS
DRUKKERIJ

GEVR. door echtp z.k.

GEM. HUISJE
of ged. daarvan, voor zoa
mer en winter. Genegen
zomers 1 kamer of zo»
merhuisje te betrekken.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 901

TE HUUR:
GEM. HUIS

2 kamers, serre, keuken,
voortuin. Gelegen dicht
bij trein. Bevr. Mevr.
Trompetter, Oosteinde
10, Amsterdam.

TE KOOP
gehele of gedeel-
telijke inboedel

tegen elk aannemelijk
bod. Tevens Vrij Boven:
huis te huur. Te bevr.:
Groote Krocht 26a.

Vanaf 1 September TE
HUUR:

gedeelte gem. of
gestoff. VILLA

Brederodestraat, duink.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 902.

TE HUUR:
Gemeubileerd
Vrij Bovenhuis

vanaf 15 Sept.—1 (Mei,

eventueel voor 't hele
jaar, ƒ 15 per maand.
Te fcevr. Zeestraat 41,

soussterrain.

TE HUUR

:

Jaarwoning

Villa Mea Vota
Tramstraat, ƒ 45 p. mnd
Te bevr. bij Versteege,
Tramstraat.

OVER TE NlEMEN:
wegens verand. omst.
overcompleet ,

2 stel zware, moder-

ne overgordijnen
1 jr gebr. kostpr. ƒ 25,nu
met raamgarn . ƒ 12.50;

kinderstoeltje (Neather)

ƒ 1.50; 3 oudh. stoelen ƒ5
1. divan met kleed ƒ 5.

Te bevr-: Dr. Gerkestr.
16 'huis.

1 Sept.—1 Juni:

GEM. BENEDENH
TE HUUR, ƒ 25— p.m.
Dr. Smitstraat 12.

TE HUUR:
HUIS

Spoorbuurtstr. 10, ƒ 4.50

per week. Te bevr. firma
v. Duiveriboden, Halte*
straat 45.

DUBBELTJES
RECLAME

'Nougatbonbons
lVs ons 10 cent

Gevulde IJsbonbons
1V2 ons 10 cent

Cocktailschuintj es

IVo ons 10 cent
Turn Turn

l 1/» ons 10 cent
Frou Frou

lVs ons 10 cent
Ijswafels

IV2 ons 10 cent
Victoriastaafjes

2 ons 10 cent
Frambozen drups

2 ons 10 cent
Chocolade Korrels

2 ons 10 cent
'Nougatblokken

5 stuks 10 cent
Choc. repen Nobel

3 stuks 10 cent
Gazeuse

per fles 10 et
(Losse Koffie
per half pond 10 et

Chocolaterie

Willem v.d. Werft
Gasthuispl.l tel.2129

MIEP VAN EGEREIM
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

WONINGBUREAU
„KENnEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»

gen, belast zich met huurrinnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

GROTE WOL RECLAME ! ! 1 IN
DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h, Willemstraat

NU IS HET TIJD OM TE BREIEN;
Zo'n grote sortering Wol vindt u nergens! 1!

100 gram Prima Koord Wol; 36 et; 100 gram Prima Jaeger Wol 43 et.

De nieuwste soorten genuanceerde Wol 49 et; De Best Koord Wol 54 et;

Camisol Wol 46 et; Garbo - Wol met noppen iets apparts 49 et; Dubbele
Koord Wol voor truien 100 gram 58 et; 100 gram sokken Wol de nieuwste
kleuren 48 et; Bebé Wol met zijde per knot 38 et. ( 100 gram prima Sajet 36

)

Ongebleekt breikatoen 100 gram 15 et; per 10 knotten f 1.25

Alle Kleuren Indanthren Katoen 19 et p. knot; 10 knot f 1,75
Bij al onze Wol ontvangt u gratis breipatronen. Koopt ons nieuwe brei-
boek, 62 patronen voor slechts 171/2 et.

Ontvangen de nieuwste wollen Kinder-en-Dames Vesten.
Wij zijn altijd het meest gesorteerd in alle soorten Wol dus Koopt m
„DE WOLBAAL" Ziet Vooral onze Speciale Wol-Etalage.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa-
'— bons 1 gulden aan goederen terug. —

KITTY SINGELS
Dipl. Maatsch. t. b. d. Toonkunst

Lid K, N. T. V.
Leerares Piano

Solfège, Harmonie

Marisstraat 19 - Zandvoort
Geeft ook les te Amsterdam

Haarlem en omstreken
Prima referentiën

f 5.- PER MAAND (ÉEN UUR PER WEEK]
Hervatting der lessen I Sept.

I N M A A K G L A Z E N
MERK „MAGNEET"

Inhoud X
Compleet met deksel en ring

3 '4 i i y2 2 LU
15 16 17 19 20 et.

Verder alle hulpartikelen voor steriliseren steeds
voorradig.

Ieder „Magneet'Vglas, mits doelmatig behandeld,
wordt tegen springen tijdens het steriliseren ten
volle gegarandeerd.

KORTS IJZERHANDEL
HALTESTRAAT 11 - TELEFOON 2735

EMO DE-VAKSCHOOL!
5 Herenstraat 3 - Haltestraat 55 - Tel. 2851
* Aangesloten bij de Mode«VakschooI=Vereniging

te Den Haag. Goedgekeurd bij Kon. Besluit, van
12 Augustus 1909. no. 48.

g GRONDIG ONDERRICHT IN
gMAATKNIPPEN en COSTUUM"
sj Opleiding voor Onderwijzeres, Coupeuse en Cos:
H tumière. Lessen voor eigen gebruik. Men werkt

aan eigen kleding. Begin der lessen Maandag 5

jï September.
« DAG», AVOND* en PRIVELESSEN

Spreekuur dagelijks.

M. DE VRIES - Haltestraat 55
iiuiiNinuuiminEiinuniiinin

i m ej;

RESTANTEN ™
VAN

Strand- en Badkleding
wij U zeer VOOR-bieden

DELIG aan.

Koopjeshuis
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391 Ziet de Etalages

BADGASTEN!!
Laat Uw goederen vervoe-

ren per

EXPEDITIE P. KERKMA
Haltestraat 63

3 x daags Haarlem-A'dam

- Telefoon 2214

• Voor de School §
^^ Bruine riemschoen met crépezool, lederen tussen» Ê% Oft ^^A zool, vanaf Wm&90 -^
•™ Bruine molliers, rubberzooi, lederen tussenzool f 1 ft 2?

vanaf Êm M V O
j£ Bruine jongensmolliers, zeer solied onderwerk v.a. é£m^w'%M 2?

25 Zwarte jongensmolliers met zwaar rubberonder» ^> tuft jS9 werk, vanaf éSm&SM A
J Nimco Schootschoenen J
g^ met en zonder stcunzolcn ^b

5 alph. sprenbers I
• GROTE KROCHT 13 - TELEFOON 2106 ®
9 voorheen Grote Krocht S

• ZIET ONZE JUBILEUM-ETALAGE •

D.C EIMTRALE IJW1ELHA

levert U onderstaande prima rijwielen
D.C.R. Populair ƒ 42 50; D.C.R. Standaard ƒ 48.00
D.C.R. Luxe ƒ 52.50; D.C.R. Transport ƒ 55.00;

D.C.R. Standaard met Trommelremmcn, vers
chroomde uitvoering, ook velgen ƒ 58.50

D.C.R. Luxe uitvoering als bovenstaand ƒ 67.50
D.C.R. Sport Rijwielen, pracht uitvoering,

Heren ƒ 57.50; Dames ƒ 59.00

Al deze Rijwielen betaling desgewenst 1 gulden
per week, zonder vooruitbetaling.

Bakfietsen— Motoren — Haarden en Stofzuigers

op gemakkelijke condities.

LET OP MIJN MERK D.CR.
Onze Rijwielen worden ten volle gegarandeerd en
zijn direct uit voorraad leverbaar. Komt U eens
bij ons kijken. U hebt keuze uit 30 modellen.

Voor Banden en Rijwielonderdelen zijn wij het
goedkoopste adres.

VAKKUNDIGE REPARATIES aan Uw rijwiel

worden vlug en billijk uitgevoerd.

Bestelt vroegtijdig Uw HAARD of HAARD.
KACHEL bij ons:

Rijwielhandel JAN POOL
HALTESTRAAT 58 - TELEFOON 2613

^
THBATER „MONOPOLE"

Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein !
Vanaf Vrijdag 26 tot en met Dinsdag 30 Augus: ^L
tus 8-15 uur! 5 dagen! 5 'Opvoeringen van een ^s
grandioos programma! 1£,

MARTA EGGERTH
Frits van Dongen, Theo Lmgen, Paul Horbiger,
Hans Moser, Lucie Enghsch in het buitengewone
filmwerk:

ARTISTENBLOED
Regie Carl. Lamac. Muziek: Frans Grohe.

Een film van verrukkelijke schoonheid, met een
lach en een traan, geniaal van begin tot eind.

Prachtige zang en muziek. 'Een film die alles over*

treft in dit genre. Een film die over de gehele we»
reld 'n verbluffend succes oogst en overal wordt
geprolongeerd.

Verder een subliem bijprogramma.
Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Woensdag 31 Aug. en Donderdag 1 Sept. 8.15 uur
GEHEEL NIEUW PROGRAMMA
Opvoering van een film uit het bonte circusle»

ven:

MANEGE
Regie: Carmine Ga»one met Attila Horbiger en
Albert Matterstock.

Als een kaleidoscoop trekt een \vereldstad=circus=

programma aan Uw oog voorbij terwijl in deze

wereld van schijn een levenstragedie van aangrijs

pende felheid zijn loop neemt.

Het grote circusprogramma werd opgenomen in

het circus KRONE.
Verder een prachtig bijprogramma!
Toegang boven de 18 jaar! Entree 35=60*75=90 et

alles inbegrepen.

Attentie! Iedere middag 2-30 uur bij slecht weer

FAM1LIE:KINDERMATINEE met optreden van

Joe E* Brown in: De Zesdaagse
Enige uren van onbedaarlijk lachen. Amusant
voor jong en oud.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Avondtekencursus Zandvoort
Behoudens goedkeuring van B. en \V. dezer
gemeente, zal er de a.s. winter wederom ge»
legenheid zijn zich te bekwamen in:

a. bouwk. tekenen
b- werkt.kundig tekenen
c. vaktekenen voor schilders, loodgieters,

metselaars en meubelmakers
d. perspectieftekenen
e. betontekenen
f. grafostatica.

De onder B genoemde lessen alleen bij vol*

doende deelname.

Volledig prospectus gratis bij den conciërge
v.d. Oude Bewaarschool aan de Duinweg
en 'bij den cursusleider, Uranusstraat 37,

Haarlem.

2 avonden p.w. Lesgeld f3. p.m., f 0.70 p.w.

Aangifte op Maandag 5 September
van 20—21 uur a.d. School.

A. RAUWERDA, Cursusleider'

Politie-Vakopleiding
Aanmelding voor den nieuwen cur-
sus ter verkrijging van het Politie-

Diploma Maandag a.s. S—10 uur
n.m. aan de Haarlemsche Politie

Cursus, Jansstraat 85 Haarlem.

WIJ VERWACHTEN
cerstdaagsdc NIEUWSTE,MODELLEN __ __

Philips Radio Toestellen
Reeds vanaf ƒ 89

—

op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Vraagt
vrijblijvend demonstratie.

De Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
'GfoW"K1r'öteM»&-irws,"ïï

, "-f,iTërr'2'974

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 per jaar en per gezin. Uitvaart
en transport tegen kostenden prijs.Inlichtingen bij

A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

Uw adres
te Zandvoort voor uitsluitend

1e kwal. Rund-, Kalfs-, Lams-
vlees en Fijne Vleeswaren
is de van ouds bekende

Joodse Slager ij

Fa* Wed» L* Bloemendal
ZEESTRAAT 21 — TELEFOON 2409

Heerlijke Belegde Broodjes

Ook KIPPEN O.R.T.



Ir'

ranje en Feestartikelen
„JUPIT ER" - Haltestraat 8 - Telefoon 2838 (tegenover het Politiebureau)
TE HUUR
1. ONGEM. HUIS bcv. k. ensuite, serre, v. en

achter, bov. 3 kam. met keuk, grote tuin.
/' 30 per maand.

2. ONGEM. HUIS met Zomerhuis, centrum
dorp. f 30 per maand.

3. GROOT MODERN BOVENHUIS, bcv. ó
kamers, eerste stand, ƒ 30 per maand.

4. GROOT HUIS bcv. ben. 3 kam., keuk., serre
Zomerhuis m. vrij 'bov.huis bev. 4 kam. met
keuken, ook apart, f 27.50 p.m.

5. GROOT BOVENHUIS, 1 min- van trein

f 25 p.m.
6. ONGEM. BOVENHUIS, bcv. 3 kam. met

voor» en achterbalcon. ƒ 18 p.m.
7. BOVENHUIS, zeer nette stand, voor klein

gezin, ƒ 4.— p.w.
8. VRIJ'E BEN.HUIZEN, bev. 2 kam., keuk.,

serre voor en achter, stenen schuur, f 20 p.m
9- VRIJ .HUISJE, centrum dorp, voor klein ge»

yin. ƒ 3.25 p.w.
10. FLINK HUIS, bev. 5 kam., 2 keuk., zeer ge»

schikt voor 2 gezinnen, f 7 p.w.
11. MODERN HUIS bev. 2 kam., keuk., stenen

schuur, bov. 3 kam., bad,, achterbalcon,

ƒ 42.50.

12. NIEUW GEB. HUIZEN vanaf ƒ 35 p.m. ,

13. VRIJ HUIS wegens vertrek, zeer nette stand
bev. 6 kam., keuk., grote zolder, douchecel.
Huur zeer billijk. Ook meubelen ter overn.

14. VRIJE BOV.HUIZEN bev. 4 kam, keuk.bad»
kam, gr. zolder, ƒ 6 p.w.

15. GEM. of ONGEM. HUIZEN voor de win»
termaanden te huur. Huur zeer billijk.

16. WINKELHUIS, centrum dorp. ƒ 7 p.w.

17. GROOT WINKELHUIS, gelegen Kerkstraat
Ook te koop. Prijs zeer billijk.

18. GROOT HUIS, centrum dorp. ƒ 7 p.w.

19. WINKELHUIS, drukke straat, ƒ 6 p.w.

20. GROOT BOVENHUIS, ƒ 5 p.-w.

Te bevragen bij

Makelaar
ZEESTRAAT 14 —
Agent van de

Haarlemse Brandverzekeringsmij. van 1846.

Hypotheek verkrijgbaar tegen lage rente.

W. Paap
TELEFOON 2965

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums onivlekken en oppersen f 1.00

Pantalons onivlekken en oppersen f 0.25

De beste kwaliteit Tropical f 40.00

geheel met zijde gevoerd.

Prima coupe en afwerking.

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr. \
Pak veldstraat 3 1

;cumm!-:
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ

L BLAAUBQER
Haltcstraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Zonnebrand-
artikelen en

Insecten dodende middelen!

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

*^**~®7Mfi''&V--

40- Steeds sneller werd de ongelukkige machi»
ne naar het Zuiden gedreven, waar zouden ze
eindelijk landen? Toen, plotseling, verhelderde de
hemel, de storm hield op, de wolken trokken weg
en nu ontdekten de reizigers beneden zich een
naakte en zandige kust, bezaaid met palmbomen.
„'Dat is beslist Afrika, of 't een of andere onbe»
woonde eiland!" zei meneer Van Emmen, en de
Pegasus daalde op de eenzame zandvlakte-

41. Terwijl Her Untermeier de -wacht bleef

houden bij de Pegasus, trokken meneer Van Em»
men en de twee jongens er op uit om de omtrek
te verkennen. Vanwege de hitte trokken zij hun
aviatcurscostuum uit, terwijl zij een hoofddeksel

van hun zakdoek maakten.

ZO GAAT HET GOED
De balans overtrof verre onze verwachtingen, in ons voordeel, bij vorig seizoen.

WAT IS DAAR DE OORZAAK VAN ! !

Het spreekt voor zichzelf, de badgasten kozen als slager:

„DE CONCURRENT"
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

^ 1 pond Dik Ossenvet a ... 40 cent ^
t

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et ^
Grote Afslag! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2894
2* 's avonds na 8 uur gesloten, behalve Zaterdags.v Vraagt prijscourant Zondags van 10—2 uur geopend ^
Y 31 Aug. Koninginnedag tot 1 uur geopend. Per 1 Sept. 's avonds na 7 uur gesloten. ^T

STATIONS-TAX
GARAGE „OSTA"
G. Veninga - Kostverlorenstr. I 2929

GROTE BAGAGEREKKEN MET IMPERIAAL

Corsetten

Wat de mode vraagt geeft 'n

Twilfit. Lijn en pasvorm zijn

wonderbaarlijk.

MODEL 726.
Populair

Twilfit sport-
model van

sterke satijn-

stof in Tea-
rose kleur.

Oploopend
bij de maag.
4- „Twilgrip"

jarretelles

3.60

heeft de al leenverkoop voor Zandvoort van het wereld-
bekende merk

Een grote keuze in Dames»
Combinations, Directoires,
Hemdjes, Nachthemden,
Pyama's, Kousen, Skissokjes

59 Japonnen
Restanten, voor sterk gere*
duceerde prijzen.

40 Peau de pêche Dames»
jasjes, ƒ 2.50 per stuk

68 Badpakken, ver beneden
inkoopsprijs.

32 Badjassen, zeer lage prijs

Verder nog restan-
ten in diverse

Strandarti kelen

Grote keuze in:

Overhemden en Dassen,

Bedrij fskleding,

Babygoederen
Borduurkleden

en 'n geweldige sortering in

WOL
Gratis breipatronen; de wol
wordt voor u gekluwd.

„Eendrachf'szegels worden
door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 'bons ƒ 1

aan goederen terug.

Manufacturenmag.

„DE WAAG"
Haltestraat 40-40a

Telefoon 2087

. . blijft klant

MODEL 1255.
Twilfit model
met veterslui-

ting in den
rug en tevens
op zij geslo-

ten met haken
enooqen.Oo-
loopend bij de
maag. 2 paar
„Twilgrip" vei-

ligheids-jarr.

3.75

MODEL C.20.

Een zeer sterk Twilfit

buikband-model met
geheel elastieken bin-

nenband van 21 cM.
breedte, in vorm. Op-
loopend bij de maag.
Dit is 'n uitstekend mo-
del om de juiste steun
aan de buik te geven en
wordtaanbevolen door
H.H. Doktoren. In rosé
coutil, 2paar
Twilgrip jarr,é.50

Vertig nog een dertigtal modellen in Twilfit»
Corsetten, Bustehouders en Gordels.

Vraagt gratis prospecteus.

Eens klant

illilllHiaiIilISllllIilllSIllliilëlllëlllgiglgillllilllllIlllIlia!!

IS RIJK
als U onze prima Aardappelen eet,

want het is haast voor niets»

1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol 25 kg ƒ 0.75

1 kist GROVE ANDIJKER MUIZEN 25 kg ƒ 0.90

KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN 25 kg ƒ 0.80

KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS 25 kg ƒ 0.80

GEELBLAADJES 25 kg ƒ 1.25

RONDE BLAUWEN 25 kg ƒ 1.25

FRIESE BOR.GERS 25 kg ƒ '1.20

OPPERDOEZBR MUIZEN 25 kg ƒ 1.20

ANDLTHER MUIZEN . . .
.' 25 kg ƒ 1.12V*

PRACHT DUINDRIELINGEN 25 kg ƒ 0-85

ZANDVOORTSE GROVE 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DRIELINGEN 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DUIN
ZANDVOORTSE DUIN
De aardappel voor Uw

8 et per K.G. 25 K.G. f 1.50

kralen 25 K.G. f 1.75

Winterprovisie. Vraagt prijsopgave per H.L.

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL §

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476 \B

WmÊmÊmÈBÊmÊBmBBSËÊÊmËBBmÊammÈÊBHm

ROBINSON
voor de School
WATERLAARZBN ƒ 3.50-

Koopt nu, dan koopt U voordelig
SWIFT H'ERENsMOL'LIBRS ƒ 3.95

BRONKHORST, Kaltestr. 21 op 'f hoekje

ZOMERGASTEN! Onze

Fijne Vleeswaren
staan in kwaliteit aan de SPITS
DAT IS ONZE RECLAME!

Probeert eens' onze heerlijke Schou.derham 18 et

Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte Worst en Smeerworst vani

Stegeman
Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Paarden Rookvlees
Plockworst
Lever
Bacon
Grove snijworst.
Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst

Berliner
Leverkaas

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 ot

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE»
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et
PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et
TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et
Buitengewone kwaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I. J, Knetter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Z. V. T.
_ TELEFOON

dubbel twee

dubbel vp
dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur-
Zaterdag n.m. 2—4 uur.
en volgens afspraak. '

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten'

Reeds 18 jaar Uw leverancier voorZUURWAREN
KOMKOMMERS 11 et
PEKELAUGURKEN 2 et
ZOET=ZURE AUGURKEN, 8 stuks a . . 10 et
GROTE OLIJVEN, 10 stuks a 10 et

NIEUWE ZOUTE LEMOENEN.
FLESJE MIERIK

GROTE FLES PICCALILLI 10 et

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

M.BLITZ- Zeestraat 19 -Tel. 2831

QBE8B3ZB

B Cabaret „Modern"
8 STATIONSPLEIN

s

Speenhoff-Avonden
l Zondag 28 Aug.
gewone programma on=

der leiding van Tummers treedt extra
op de heer en mevr. SPEENHOFF Sr
Wegens de hoge kosten hieraan ver»
bonden op deze 2 avonden entrée/0-30

I
3
Zaterdag 27 en

S behalve het

Dinsdag 30 Aug.

Feestavond en Nachtféfest
tot 4 uur v.h. Reddingwezen. Ver»
sierde zaal. De fam. Speenhoff treedt
op met toepasselijke liedjes en lied»

jes naar keuze.

Prijsdansen — Surprises — Attracties

S ENTREE 60 CENT
half ten bate v.d. N. en Z.ÏH. Red*
ding Maatschij, half ten bate van de

H Zandvoortse Reddingsbrigade.

SiumiiniiiniiniDuannii

S

. PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijjwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 24-76

it.H
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ZANDV COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFfICIELE BADCOIIRANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar
_

1.60

Afzonderlijke nummers "
,

0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Gertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60!

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Wilskracht kan veel, maar niet alles; wils=

kracht zonder hersenen is een op hol ges

slagen olifant, die de boel vernielt en vers

trapt.

L W. SCHOTMAN.
„Naar open water"

RAADSVERGADERING
De raad dezer gemeente vergaderde Maandag»

avond onder voorzitterschap van den burgemees»
ter. Afwezig -waren de leden J. Koning, G. H.
Vallo en Bolwidt.
Het -voorstel van B. en W. betreffende een

grondruiling tussen den heer Schornagel en de
gemeente ten behoeve van het perceel aan de
Brederodestraat, welk voorstel in de vergadering

van 2 Aug. j.1. werd aangehouden, werd z.h.s.

aangenomen.
Aan de orde was hierna 'het voorstel tot het

verlenen van eervol ontslag aan den directeur van
de gemeentelijke zee* en zonnebadinrichting „(Het

Zuiderbad", welk voorstel nog al veel tongen, in

beweging bracht. Tevens werden bij dit voorstel

een tweetal ingekomen voorstellen in 'behande»

ling genomen, n.1. een van het raadslid Elffers,

om aan den directeur een maand salaris toe te

kennen als schadeloosstelling voor het hem be»

rokkende morele nadeel en een schrijven van den
heer Attema, -waarin deze zich verdedigt tegen
de woorden van den heer Elffers aan zijn adres

in het voorstel geuit.

De Voorzitter begint met de mededeling, dat

door onvoorziene omstandigheden het advies van
den accountant betreffende de boekhouding van
het Zuidenbad eerst hedenmorgen is ingekomen,
zodat niet alle raadsleden ten aanzien van de in»

houd op de hoogte kunnen zijn en stelt daarom
voor om het voorstel aan te houden.
De heer Elffers vraagt, of dat het enige argus

ment is om dit voorstel aan te houden.
De Voorzitter antwoordt, dat bij het opmaken

van de agenda rekening was gehouden met de af»

spraak, dat het rapport Donderdag j.1. ingekomen
zou zijn.

Wethouder Van der Moolen bevestigt dit laat»

ste, maar is niet voor aanhouding. Het enige, dat

bij de raadsleden enige bevreemding zou kunner-
wekken, is, dat in het rapport de opmerk
wordt gemaakt, dat de heer 'Bolwidt Jr. in 1936
als directeur van het Zuiderbad bij zijn vaste in»

diensttreding zijn pensioen niet ingekocht heeft,

ondanks een aanmaning van B. en Wl Spr. wil nu,

dat er eindelijk eens een einde komt aan de Zui»
derbadsaffaire, waarover zoveel gesproken en ge»

schreven is. De gemeente lijdt geen financiële na»
delen, daar het bedrag van de pensioen»inkoop
hedenmiddag is gestort.

De heer Joustra -was ten zeerste getroffen door
het voorstel van den heer Elffers, waarin spr. ge»

noemd wordt de bezorger van veel leed. Als de
heer Elffers vraagt om een gratificatie, dan vindt
spr. dat helemaal niet vreemd, daar de heer Elf»

fers wel gewend is aan het ontvangen van gratifi»

caties.

Hier greep de voorzitter met hamergeklop in,

onder mededeling, dat hij deze woorden niet kon
toelaten. De 'heer Joustra -vervolgde dan met de
vraag: Welke directeur in het particulier bedrijf

zou de moed hebben om ƒ 165 in rekening te

brengen voor het opmaken van een jaarverslag?
Vervolgens gaat de heer Joustra jie gehele voor»

geschiedenis nog eens na.

Volgens den heer Joustra gaan de accountants
niet geheel vrij uit en evenmin de wethouders,
die zich niet mogen verschuilen achter ambtena»
ren. Bovendien is de gehele Raad schuldig, die

destijds den werktuigkundige benoemde tot direc»

teur van het Zuiderbad, enkel en alleen omdat
zijn vader lid van de Raad was. (Gemompel).
Om deze redenen is spr. tegen het voorstel om
den directeur een maand salaris toe te kennen.
De heer Molenaar meent, dat geen redenen

aanwezig zijn om eervol ontslag te verlenen aan
den directeur. Hij, die vele raadsleden tot de laat»

ste dag op een dwaalspoor heeft gebracht, ver»
dient dit niet.. De lieer Elffers is z.i. zelf schuldip
aan deze breedvoerige discussie, als hij een per»
soon in een zaak betrekt," die zich niet kan ver»
antwoorden.
Tot slot van zijn 'betoog zegt de heer Molenaa.

dat hij binnenkort een interpellatie zal aanvangen
om het beleid van B. en W. en den directeur na»
der te belichten.

'De heer Groen markt op, dat het wel goed ge»
weest zou zijn, indien de heren Joustra en Molc»
naar de rechtszitting hadden bijgewoond. Dan
zouden zij geweten hebben, dat in deze zaak de
opzet tot verduistering niet bewezen kon worden.
Wethouder Van der Moolen geeft toe, dat de

'heer Joustra recht had om de boeken in te zien,

doöh men achtte dit niet nodig, omdat 'de fractie»

genoot van den heer Joustra, de heer Koning, in

de commissie van het Zuiderbad zitting had en
deze nimmer aanleiding vond om iets ten aanzien
van het beleid van den directeur te zeggen.
De heer Molenaar zegt, dat er van alles is ge»

daan om de zaak te sussen. Onder andere is wet»
houder Van der Moolen bij hem geweest met het
verzoek het schorsingsvoorstel weer in te trekken.
De heer Joustra: „Alsjeblieft!"
Wethouder Slegers wil geen scherpe dingen zeg»

gen, omdat hij dan wel eens al te scherp zou kun»
nen worden. Het komt hierop neer: Men is niet
tevreden over de uitslag van de strafrechterlijke
vervolging en men wil de kans op rdhabiltaie zo
klein mogelijk maken. De grote liefde voor de
sport in het bijzorider voor de Zandvoortse Hoc»
keyclub maakte, dat er een leemte kwam in de
boekhouding. Het betrof hier slechts een bedrag
van ƒ 40. Spr. kan instemmen met het voorstel
Elffers.
Vervolgens ging men over tot' stemming, waar»

'bij aan den directeur met ingang van 1 September
1938 eervol ontslag werd verleend. Tegen stemden
de heren Molenaar en Van Tnomborgen. Vervol»
gens werd aangenomen het voorstel om den ont»
slagen direteur een schadeloosstelling van een
maand salaris toe te kennen met 7—3 stemmen.
Tegen de heren Molenaar, Van Toombergen en
Joustra.

In het volgend nummer
weder onze bekende ru-

briek

DEMOCRATISCHE
BRIEVEN

Een voorstel tot het verlenen van een ciediet

in verband met de a.s. feestelijkheden werd met
de stem van 'de heren Elffers en Van Rijnberk
tegen aangenomen. Bij de benoeming van de com»
missiën van bijstand kwam geen wijziging in de
huidige samenstelling, behoudens in de financiële

commissie, waarin de heer Joustra door den heer
Groen en m de commissie voor de bedrijven,

waarin de heer Joustra door den heer Elffers werd
vervangen.
Een voorstel tot verhoging van het crediet voor

het bouwen van een kleedlokaal op 'het sportter»

rein aan de Nic. Beetsstraat en een voorstel tot

het wijzigen en opnieuw vaststellen van de in»

structie van den oemeente=onrvanger werden zon»
der h.s. aangenomen.

ZANDVOORT OP 31 AUGUSTUS.
In de ochtenduren zou men niet vermoed heb»

ben, dat gedurende de middag de zon nog haar
warme stralen zou verspreiden, want de koude
drong door alle kleren heen, terwijl het telkens

een weinig regende. In alle straten hingen echter
de fleurige rood»\vit»blauwe vlaggen, terwijl ver»

schillende huizen en gebouwen waren versierd met
overheersend oranje»kleuren. Om ongeveer kwart
over negen verzamelden zich de kinderen van alle

openbare en bijzondere scholen op de speelplaats

van school D aan de Herenstraat en voorafgegaan
door de muziekkapel „Zandvoort" trok men in op»
tocht naar het Tramplein. Het 'bestuur van de
Oranje Vereniging besteeg het bordes van het
raadhuis, terwijl de kinderen zich onder leiding

van den heer E Dees opstelden. De muziekkapel
maakte voor het eerst sedert jaren weer gebruik
van een muziektent. Allereerst werd ten gehore
gebracht „Wien Neerlands Bloed", gevolgd door
„Vreugdelied" op de wijze van „Wij willen Hol»
land houden", doch met woorden van onze plaats»
genote mevr. Ria Draak—Grocneveld. Tot besluit

werd door allen het Wilhelmus medegezongen.
Na deze korte plechtigheid trokken de kinderen

weer in optocht naar 't voetbalterrein van „Zand»
voort" aan de Vondelstraat, waar twee clowns
gedurende ruim een uur de kinderen op buitenge»
woon aardig wijze vermaakten. Telkens weer»
klonk een hart;lijk gelach en werd met de grollen
van deze twee humoristen mcdegeleefd.
Des middags werden op de Boulevard de Fa»

vauge wielerwedstrijden georganiseerd voor ama»
teurssprinters en voor slagers», kruideniers» en
bakkersbedienden.
JDe brede boulevard was door ongeveer 1500

personen bezocht, die van aardige en spannende
wedstrijden hébben genoten, vooral omdat ook H.
Ooms de kampioen van Nederland aan deze wed»
strijd deelnam. De technische organisatie stond
onder leiding van Jan Tulleken uit Haarlem. De
uitslagen luiden: 1. H. Ooms, kampioen van Ne»
derland, „De Bataaf", Halfweg; 2. R. Groot,
„Achilles", Haarlem; 3. T. Ooms, „De Kampioen",
Haarlem; 4. De Best, „De Kampioen", Haarlem;
5. De Lange, „De Kampioen", Haarlem; en 6. Ter»
burg, „De Kampioen", Haarlem.
Vervolgens werd de wielerwedstrijd voor krui»

deniers», bakkers» en slagersbedienden gehouden,
welke met grote 'belangstelling door de talrijke

aanwezigen werd gevolgd. De uitslagen luiden:
1. Have-kort; 2. Toussaint; 3. W. Vader; 4. F.

Baikkenhoven: 5. Van Dijk en 6. P. Drommel.
In de ..Loefhoeck" had tenslotte de prijsuitrei»

king plaats door burgemeester H. van Alphen. De
winnaars van de amateurs»sprintcrs ontvingen
waarde»coupons en herinneringsmcdaillcs en de
winnaars van de transportrijwielcn herinnerings»
medailles. In het bijzonder dankte de burgemees»
ter den heer Tulleken voor de uitstekende en
vlotte organisatie.

Het feest werd gisteravond voortgezet. De mu»
ziekkapel gaf op het feestelijk verlichte Tramplein
een concert dat door honderden personen werd
bijgewoond. Tegen half tien trok aller belangstel»
ling naar de Boulevard de Favauge, alwaar voor
paviljoen Richc een vuurwerk door de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer werd afgestoken. Dui»
zenden personen hebben dit vuurwerk bijgewoond
en genoten van de prachtige stukken en vuurpij»
Icn. Vooral toen het vuurwerk besloten werd met
het stuk „Leve de Koningin" en met de jaartallen
1898—1938 ging er een groot gejuich op en speel»
de muziekkapel het Wilhelmus dat door allen
werd medegezongen. Nog lange tijd bleef het in
het dorp gezellig druk en maakten de cafe's góéde
zaken.

TUMMERS JUBILEERT.
De bekende humorist en conferencier Turn»
mers viert hedenavond zijn twintigjarig ju»

bileum. In Utrecht werd hij door den heer
Van Rassel, directeur van het cabaret „Mo»
dern" op het Stationsplein te Zandvoort,
geëngageerd, en door Pisuisse aan het pu»
bliek voorgesteld. Langzamerhand werkte
hij zich omhoog en nu kan wel gezegd wor»
den, dat geheel Nederland den humorist
Tummers kent. Zijn liedjes en grapjes zijn

welbekend.
Hedenavond wordt een jubileumavond in

„Modern" georganiseerd met medewerking
van vele artisten, o.a. Silvian Poons. Aan
belangstelling zal het -wel niet ontbreken!

MOTOR VLOOG NA BOTSING IN BRAND.
Donderdagmorgen had op de Boulevard de Fa»

vauge een vrij ernstig ongeval plaats, dat nog be»
trekkelijk goed is afgelopen: Ter hoogte van de
Van Kinsbergenstraat wilde een militaire ordon»
nans op de motor een auto passeren, doch be»
merkte te laat, dat de wagen de genoemde straat

wilde inrijden. De motor raakte daarop de dop
van het voorwiel, waardoor de berijder twintig
meter ver werd weggeslingerd. De bewusteloze
man werd de „Loefhoeck" binnengedragen, waar
Dr. C. A. van Fraassen en Dr. C. A. H. Gerke
enkele kneuzingen en tal van schaafwonden con»
stateerden. De man werd per auto naar het.mili»
taire hospitaal te Haarlem overgebracht.
Do motor was onderwijl ruim vijftig meter

stuurloos doorgereden en vloog daarna in brand.
Met zand werd het vuur door enige stratenmakers
geblust. Het overblijfsel werd later eveneens naar
Haarlem vervoerd.

WINKELDIEFSTALLEN.
In enkele weken tijds heeft zich het derde geval

voorgedaan, dat een hier vertoevende vreemde»
linge bij herhaling kleine winkeldiefstallen pleeg»
de. Zij is nu verhoor over de grens geleid.

UITING VAN FEESTVREUGDE?
Woensdagavond moest door de politie herhaal»

delijk worden opgetreden tegen personen, die hun
feestvreugde niet beter meenden te kunnen uiten
dan door met voetzoekers, zevenklappers e-d. te
werpen. Verschillende personen, die van deze bal»
dadigheid niet gediend waren, klaagden over dit
gevaarlijke spel. Reeds des middags werd een win»
kelruit het slachtoffer van een „honderdklapper".
Bij enige winkeliers, die zonder kennisgeving vuur»
werk in voorraad 'hadden, zijn deze feestartikelen
in beslag genomen.

ONBELEEFD.
Dinsdagavond was de intieme zaal van het ca»

baret „Modern" versierd met roeispanen, zwem»
vesten en zelfs met een schijnwerper en met het
vuurpijltoestel, bezittingen van de Zandvoortse
Reddingsbrigade en de N.Z.H.R.M. Reeds direct
bij het binnenkomen werd men door een uitste»
kend orkest verwelkomd en verschillende artis»
ten wisten voorts de aanwezigen op 'buitengewoon
gezellige wijze te vermaken. Zo noemen we den
humorist Tummers en zijn vrouw Angela met
haar fraaie dansen. Voorts de humorist»m=dc»dop
Jhonnie Pims, het Krimsky»ballet onder leiding
van Wassily Ivanowitsch, terwijl als nieuwe num»
mers optraden de zanger Oharles Aerts en de luit»

zanger Remati.
Burgemeester H. van Alphen was als voorzitter

van de N.ZjH-R.M. aanwezig, doch hoe men ook
wachtte, de andere bestuursleden van de N.H.Z.
R.M. en de Zandvoortse 'Reddingsbrigade schit»
terden door afwezigheid Deze avond was
georganiseerd ten bate van die beide verenigingen,
doch men achtte het schijnbaar niet noodzakelijk
deze geste van de directie te waarderen. Twee
artisten waren voor deze avond speciaal geënga»
geerd, nummers, welke veel geld kosten. Kosten
noch moeite waren dus gespaard om de avond
zo goed mogelijk te doen slagen, doch de belang»
stelling van bestuursleden en leden van 'de ge»
noemde verenigingen was buitengewoon droevig.
Men kan zich gemakkelijk met '„drukke zomer»
werkzaamheden" verontschuldigen, maar blijft

niettemin een modderfiguur slaan. Binnenskamers
is veel over de voorbereidingen gesproken, waar»
bij kwam vast te staan, dat enkele bestuursleden
zich „gepasseerd" gevoelden.Het is natuurlijk mo»
gelijk, maar daarom is de houding van deze be»
stuursleden niet goed te praten! Van Zandvoortse
inwoners mag men in de toekomst dan ook zeker
een andere houding tegenover een geste als van
de directie van „Modern" verwachten. Het was
j.1. Dinsdagavond voor meerdere personen een
ergerlijke teleurstelling.

GEZELLIGE M'IDDAG VOOR DE OUDEN
VAN DAGEN.

Het comité voor de Ouden van Dagen maakt
bekend, dat de gezellige middag voor de Oudjes
niet zal worden gehouden op Vrijdag, maar op
Zaterdag 3 September a.s. van 4 tot 6 uur.

Het Comité.

SPORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

ï-let is „Zandvoort 1" gelukt, j.1. Zondag tegen
„De Spartaan" gelijk te spelen. Het elftal speelde
in zijn geheel beter dan twee weken geleden tegen
Z.V.V. Vooral in de eerste helft was het een vlug»
ge en pittige wedstrijd. „De Spartaan" nam voor
de rust tweemaal de leiding, maar „Zandvoort"
wist steeds gelijk te maken/Er werd goed op de
vleugels gespeeld, waardoor de aanvallen steeds
gevaarlijk waren. In de tweede helft slaagde de
thuisclub er in de leiding te nemen, maar de be»
zoekers lieten het hier niet bij en maakten ge»
lijk. 3—3. In deze stand kwam geen verandering.
Even voor het einde ontstond er een klein in»

cident tussen enkele spelers, met als gevolg, dat
de scheidsrechter twee spelers van „De Spar»
taan" het veld uitzond. Wij betreuren 'het ten
zeerste, dat zoiets in een vriendschappelijke wed»
strijd gebeuren moest, en hopen dat in het ver»
volg zulke voorvallen niet meer gebeuren, waar»
voor wij vooral de medewerking van onze leden
inroepen.

In de ochtenduren speelde Zandvoort 3 tegen
Sportclub Astoria. Het was voor ons derde een
gemakkelijk partijtje. De bezoekers moesten met
een 7—1 nederlaag genoegen nemen.

A.s. Zondag speelt Zandvoort ] thuis tegen
D.W.S.=comb. uit Amsterdam een vriendsc'happe»
lijke wedstrijd. De opstelling is wegens uitstedig»
heid van enkele spelers gewijzigd. De aanvang is
vastgesteld op 2 uur.
Tevens spelen twee jeugdelftallcn van beide

verenigingen om 12.30 tegen elkaar een vriend»
schappelijke wedstrijd.
Ons tweede elftal neemt Zondag deel aan de

seriewedstn}den, uitgeschreven door V.V. Hil»
linen. Vertrek van het Tramplein per autobus om
12 uur. De loting voor deze wedstrijden is als
volgt:

1.15 u. Zandvoort 2—Sportman 1.

2 30 u. Wassenaar 1—Hillinen 2.

3.45 u. Verlie/ersronde om de derde en vierde
prijs._

5.15 u. Finale, om de eerste en tweede prijs.

We wensen het tweede veel succes.

Op de nationale feestdag, n.1. 6 September a.s-,
wordt om 3 uur op ons terrein een voetbalwed»
strijd gespeeld tussen een elftal bestaande uit
spelers van Zandvoort en Zeemeeuwen tegen een
'Haarlems B»elftal.

Blijkens publicaties in het Off. Orgaan van de
H.V.B., is er momenteel een tekort aan scheids»
rechters, zodat de a.s. competities in dit opzicht
met enige bezorgdheid tegemoet worden gezien.
Mochten er onder onze leden en oud»leden lief»

hebbers voor deze functie zijn, dan wordt hun in
overweging gegeven, zich zo spoedig mogelijk
schriftelijk te wenden tot den secretaris der
Scheidsrechtercommissie van de H.V.B., den heer
N. J. Twisterling, Badhuisstraat 24 te Haarlem.
Personen 'boven de 35»jarige leeftijd kunnen als
regel echter niet meer aangenomen worden

J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. X de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 2358
Uitslagen van Zondag 1.1.

Zeemeeuwen—Zccburgia, 5 .5

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

R.CH. 2—Zeem. 1, Elswoud tournooi, 11.30 u.
Zeemeeuwen 2—Kemphaan 1, 2 uur.
Aangenomen werden als lid en donateur resp.

de heren A. Visser, J. Molenaar en Jb. Kerkman.
Maandag 12 Sept. 8 uur Alg. Vergaderin* in

„Ons Huis".
Aanstaande Maandagavond Bestuursvergadering

in Café C. Bluijs, Haltestraat 25.

HANDBAL DOET Z'N INTREDE IN ZAND»
VOORT.

Zondagmiddag 4 Sept. a.s. om half twee spelen
een dames en herenploeg van O-S.S. een handbal»
wedstrijd tegen de ploegen van de gymnastiek»
vereniging „Amsterdam»Zuid" uit Amsterdam.
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein

aan de Zandvoortselaan en kunnen door iedereen
zonder entrée=betaling bezocht worden.

NATIONALE FEESTDAG.
Ons wordt medegedeeld, dat op Dins'dag 6 Sept.

ook door alle bakkers niet gewerkt wordt.
Het publiek wil hier dus wel rekening mee hou»

den door bij 't broodnemen de Maandag als Za»
terdag te beschouwen.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 26 Aug. tot en met 1 September 1938
Geboren: Truus. dochter van R. Hakhoff en T.

v. Duivenbodcn, Kanaalweg 35, Cornelis, zoon v.
J. Koper en G. Koper, Stationsstraat 3.

Ondertrouwd: H. C. L. van der Laan en L. J.
van Toombergen, Boul. de Favauge 41.
Gehuwd: W. Harder en E. Tcrol, Rozcnprieel»

straat 41zw. Haarlem; A. C. Molenaar en E.Klein»
hout, Strandweg la.

Overleden: F. J. Duynstee, oud 43 jaren, wonen»
de te Amsterdam; A. C. v.d. Weijden, oud 47 ja»
ren, wonende te Haarlem.

Gevestigde personen:
Th. Jansen van Haarlem, Zandvoortselaan 181.
J. iH. P. E. Kniphorst v Haarlem, Dr. Gerkcstr.101
A. P. van Strien van Haarlem, Bentveldweg 15.
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Art. Ver, voor Lijkverbranding
Sccr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

AANVANG REPETITIES.
' Op de algemene vergadering van de Ohr. Zang*
vereniging „Immanuël" is besloten de repetities

weer een aanvang te doen nemen en wel op
Woensdag 7 September 8.15 uur precies in „Ons
Huis" Dorpsplein.
Leden en oudheden zullen opmerken, dat de

repetitiesavond is verzet en dat het aanvangsuur
is vervroegd. Het bestuur hoopt door deze ver*
andering een grotere opkomst te 'bereiken en
wekt iedereen op zich als lid op te geven.

Wij verwachten dus zeker alle leden van „lm*
manuél" op de eerste repetitie»avond en met 'hen
vele nieuwe leden. Geef U op bij den secretaris

H. Luyter, Pakvcldstraat 3 of bij IJ. de Jong,
Potgieterstraat 34.

VERLOTING.
Ter verkrijging van een Verkeerstafel op School

C zal er een verloting gehouden worden met als

hoofdprijs een theemeubel. Voorts zijn er meer»
dere iraaie prijzen beschikbaar gesteld door 'bc*

kende grote fabrikanten. Steunt dit nuttige doel
en kjoopt een lot!

GEZELLIGE MIDDAG VOOR DE OUDEN
VAN DAGEN.

In^verband met de gezellige middag, welke Za»
terdag aan de Ouden van Dagen te Zandvoort
wordt aangeboden door den Directeur van Caba»
ret „Modern", deelt de heer Vinken ons mede,
dat hij de uitbetalingen op Zaterdag 3 September
a.s. in plaats van 5—6 uur, nu zal doen van 3—

4

uur.
Willen de Oudjes daaraan denken?

Het Comité voor de Ouden van Dagen.

DANSCURSUS VAN DUIN.
Het badseizoen is afgelopen, de 'badgasten zijn

vertrokken on Zandvoort is weer voor de Zand*
voorters. Dat wil echter geenszins zeggen, dat het
in onze badplaats minder gezellig gaat worden.
Integendeel. Velen kennen de herfst» en winter*
genoegens, -welke men hier telkenjare volop ikan
smaken. De sportvermaken, de kunstavonden, de
dansavonden en vele andere amusementen meer-
Wie zich de prettige dansavonden van het vo*

rige jaar herinnert, onder leiding van den beken*
den en door zijn leerlingen zeer gewaardeerden
dansleraar Joh. L. van Duin, zal zonder twijfel
reeds met verlangen uitzien naar de hervatting
van de lessen in de komende 'herfst en winter.
Welnu, aan dat verlangen wordt, blijkens de

in dit blad voorkomende annonce, heel spoedig
voldaan. De heer van Duin opent zijn nieuwe
cursus reeds op Maandag 19 September met een
hele serie schitterende, nieuwe dansen, onder wel*
ke de allernieuwste snufjes. De hoogst gezellige
avondjes, zoals men die van den lieer van Duin
kent, beginnen dus weer in Huize 'Royal, Boule*
vard .de Favauge 20. En we twijfelen er niet aan,
of het zal er vol lopen.

, COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

POSTBUS 14 ZANDVOORT.
5SgJi

nÜc
iS.^S."i£i£ï|0B Eeiste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

MAAR ...... . ^y X Contributie ƒ 0.50 per jaar en per gezin. Uitvaart

/-"'\___A en transport tegen kostenden prijs.Inlichtingen bij

Balks Brood >ir^ A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES* en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Mej. E. SZARAZ

SMAAKT
TOCH

BETER
Hegeweg 27
Telefoon 2989

DE
Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
als leverancier, geeft steeds voldoening en iplezier.

Laag in prijs, 'hoog in kwaliteit. Dus uw adres is:

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Bredërodestraat en
Hogeweg. — , TELEFOON 2139

I n maakpotten vanaf 58 cent
Fa. Th. PASVEER - Haltestraat 27
nninniminHHinauninninugainnnimiinimianmu

Telefoon 2810
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NACHT AAN BOORD VAN EEN HARINGVLET

Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Mochten wij in een vorige beschouwing op de
maatregel „afbeidsspreiding" de nadruk leggen en
als onze mening te kennen geven, dat ook deze
maatregel geweldige moeilijkheden in zich. heeft
en daarbij aankondigden dat nog meer mogelijk"
heden kunnen worden bijgebracht, zo zullen wij
ons veroorloven de aandacht te vestigen op een
andere mogelijkheid, die, dat zullen we aanstonds
toegeven, ook niet v.o eenvoudig is.

Deze mogelijkheid souden wij willen noemen:
„Credietspreiding".
De man van de straat, meestal kennisnemende

van de zo nu en dan verspreide berichten, dat in*

stellingen, banken en particulieren geen beleg»
gingsmogelijkheden hebben en zodoende heel veel
kapitaal renteloos moeten laten liggen, redeneert
aldus: „Waarom die gelden niet beschikbaar ge*

steld aan zoveel particulieren en zakenmensen om
het hun mogelijk te maken de gewenste verbete»
ringen, uitbreidingen en verdere expansiesideeën
te laten uitvoeren?"
Laten we dit idee eens nader bezien.

Het zou onwaar zijn om te beweren, dat hier»

aan in Regeringskringen niet is gedacht, want
men heeft al 'heel wat millioenen voor dergelijke

doeleinden beschikbaar gesteld. Zo bijvoorbeeld
steun aan de scheepvaart, industrie, landbouw,
visserij, steun aan de middenstand in de vorm
van 'borgstellingsfondsen en hier zou men nog ve=

Ie aan kunnen toevoegen. Zelfs de jongste voor»

stellen van de Regering om enkele posten belang»

rijk te verhogen, zoals Industriesfinanciering tot

ƒ 2.000.000, pleiten voor dat idee.

Maar men zal in de kringen waarvoor deze
credieten zijn bestemd ook wel weten, dat, om in

aanmerking te komen, men zoveel waarborgen
moet stellen en zoveel zakelijke zekerheid geven,

dat een belangrijk gedeelte van de bevolking er

buiten valt.

'Eensdeels is dit toe te schrijven aan het egoïsme,

dat er alles op zet om zoveel mogelijk te halen

van dat wat er te halen is en anderdeels aan het

gebrek aan vertrouwen dat men in de credictvra»

gers stelt. 'Het komt dan ook hierop neer, dat het

onderling vertrouwen zodanig is geschokt, dat

van enig risico nemen geen sprake is, dat er dus
geen humanitaire overwegingen gelden, met an»

dere woorden, dat de onderlinge liefde van mens
tot mens ontbreekt, voorzover men in het huidi»

ge zakenleven nog van onderlinge liefde kan ge»

wagen.
(Wordt voortgezet). De Commissie.

Zandvoort, 24 Augustus 1938.

De lucht is duister, bedekt met dikke wolken,

die dreigend voortijlen op de wind. De zee is don»
ker, zwart lijkt het water, zwart als de nacht zelf.

Overal is de diepe duisternis, behalve wanneer
de maan een moment losbreekt tussen de wol»

kenpakken en haar bleek»geel schijnsel uitgiet,

dat het spiegelt in duizend zilveren schijven in

de zware deining. Aan de horizon drijven lich»

ten: trawlers op de nachtvangst. Dichterbij nog
dobbert een .boei, met een lichtje er op. Daaraan
ligt een net, dat toebehoort aan een snurrevaar»

der, die met een kleine Deense snik ligt te vissen.

Bij ons aan boord gooien de felle schijnwerpers

'hun licht over het dek, waar, op de opstaande

rand van de last, waarin nog haringen liggen te

glinsteren een drietal mannen, 'half bedolven on»

der 'het net, zitten te boeten. Regelmatig leggen

de grote houten boetnaalden de mazen. In het

raampje van de stuurkast hangt de schipper, de
handen in de brede, diepe zakken van zijn

„broek»met»presenteerblad", de enorm wijde

broek van zware Engelse stof, die rustig aan de,

wel wat vuil geworden, galgen aan des schippers

schouders hangt. Er wordt luidop gezongen: „In

de matrozenkroeg, hoor je 's morgens vroeg, een

vrolijk feestgeluid " De schuimgekopte golven

van de 'Noordzee slaan tegen de boeg van het

schip, dat het water overhuist en neerpletst op
het dek. De dikste matroos, een „ronde" Scheve»

ninger, vertelt daarna een mop, zo één, die maar
net te verwerken is, een mop»om=op»te»kauwen,
zullen we maar zeggen. Onderwijl breien de han»

den een nieuw stuk net: praten en breien, 't kort

de tijd van de lange, gure, onstuimige nacht.

Langzaam, uren achtereen vaart de trawler voort

over het wijde, inktzwarte water, slingerend door
de donkere nacht.

Dan breekt de regen uit de dreigende wolken»
gevaarten, slaat kletterend neer over het schip,

over het voordek, over de mannen, die daar zit*

ten en werken, die schijnen samen te krimpen in

hun lange oliejassen, die naar hun zuidwesters

grijpen en hun voorschoot over de witte laarzen

trekken, maar die nochtans zonder ophouden
doorwerken, boetend het stukgehaalde net. En
ondertussen komt er een verhaal van Dirk, de

„Katteker", die vertelt uit de tijd, toen zijn va»

der nog op de 'logger voer en met een zware zee

overboord „gewipt wier". „We waren 'em kwait,"

zei Dirk, „maar toch zonden we 'em nog een boei

na. Maar opnieuw schiet een golf over de ver»

schansing en gelijk zie ik me vader door 't gang»

boord rollen. Blij dasje weer terug ben, zei ik en
ik heb 'em weer op zijn natte benen geholpen."

De anderen knikken. „Je eet beter dan je kletst,"

zegt de dikke, als Dirk uitverteld is. „Ja," meent
de oude Barend, „maar hij vertelt het verhaal, al

doet»ie het zestig keer, ten minste altijd gelijk;

dat ken jij nie»eens." „Dat hc je van de Katte»

kers," roept de Nieuwedieper schipper van 'boven

uit zijn raampje. „Maar, als we het nou toch over

het slechte weer hebben, weet je nog van die

keer, dat we met een- stijve ibries om de Noord
visten? Toen was de vis gaan glijen en we maak»
ten slagzij als een dronken matroos. Ineens kre»

gen we een hoge zee aan bakboord en tegelijk

schoten we allemaal om, 'krek of we ons eigen

kielhaalden zal 'k maar zeggen. "We gingen zo

hard aan stuurboord slagzij, dat we doorschoten

en weer aan de andere kant boven water kwa»
[

men. 'En vlug dat het ging.... niemand had er

iets van gemerkt, behalve de kok, die net een

paar eitjes stond te bakken; maar die zag het,

omdat het ei, dat»ie in de pan had, ineens aan

twee kanten bruin was. Jongens, zijn we zo ver,

kenne we der weer an?"

Het boeten is geschied, het net is geklaard

voor het werk en het wordt uitgezet. Dreunend
doet de wins haar taak. Kort daarop gaat de ha»

ring in de manden en krijgt de dikke nog even

gelegenheid voor een onderhoud met Dirk over

het eten. Dirk eet veel, maar toch blijft hij ma»
ger „als een pitvissie". „Zonde is het dat je_ zo»

veel eet, zonde voor je zelf en vooral ivoor 'de an»

deren."

Dan is het werk voor een half uurtje gedaan;

kan er een gebakken haring en een kop koffie

achter de kiezen van de jongens verdwijnen en

dan nog maar een ogenblikje slapen. Ze kruipen

weg in het voorlogies en schieten onder de de»

kens in de nauwe kooi. Dat is gauw gebeurd; al»

leen even de oliejassen en de zeelaarzen uittrek»

ken, de rest houden ze aan, want dadelijk klinkt

toch weer het „halééécéé!" voor het' werk
De regen kletst neer over het verlaten dek, over

het felverlichte schip.

Nu vaart Hollands haringvloot weer, nu trek»

ken de trawlers en loggers weer naar zee. Achter»

af is iedereen 'blij, dat de staking voorbij is: de
reders zowel als de vissers. Alle dagen varen is

niet veel.... maar weken achter mekaar rond»

lopen op de vaste wal is nog minder.

GBRRIT VAN DER HEIDE.
Hei Kompas.

Hiermede vervullen wij de treurige plicht
U kennis te geven, dat geheel onverwachts
is overleden onze geliefde 'Man, Vader,
Broeder, Zwager en Oom
Pieter Gerardus Dijkstra

in de ouderdom van 56 jaar,

M. (E. Dijkstra—v.d. Lof.
P. J. Dijkstra. *

Zandvoort, 2 September 1938
Oosterparkstraat 36

De teraardebestelling heeft plaats op Maans
dag 5 September 1938 des nam. te 2.30 uur
op de Algem. Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van het sterfhuis 2 uur n.m.

Voor werkelijk goede Bedrijfs-
kleding

die U lang dragen kunt

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Witte Jassen, Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
broeken, Kellnersbroeken.

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:
ZEER NET MEISJE

voor de morgenuren. Niet beneden 16 jaar. Adres
Hogeweg 16, alhier.

WEGENS VERTREK TE KOOP:
GASH AARD

(spoed). Oosterparkstraat 60.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164
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'

,

Wl i E P VAM EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

EEN NIEUW SNELVAREND PASSAGIERS»
SCHIP VOOR DE ROTTERDAMSE LLOYD
Het schip zal worden gebouwd door de Kon.

Mij „De Schelde" te Vlissingen en is het 74ste
schip dat voor de Rotterdamse Lloyd sedert de
oprichting in 1883 wordt gebouwd.
De voornaamste bijzonderheden van dit nieuwe

mailschip 'ziin: lengte over alles 631 vt; bruto
tonnenmaat: 21000 t.; aantal P.K. 27000; aantal
passagiers: Ie en 2e kl. 562; 3e kl. 111; 4c kl. 50.

Het schip zal worden voortbewogen door twee
schroeven, welke ieder worden aangedreven door
4 SdheldesSulzer dieselmotoren middels een tand»
radoverbrenging, welke het schip een dienstsnel»
heid verzekeren van 21 mijl, waardoor de afstand
tussen Marseille en Sabang in 13 dagen kan wor»
den afgelegd, van Marseille naar Belawan in 14
dagen en van Marseille naar Batavia in 16 dagen.
Een aanmerkelijke vergroting van de snelheid te»

genover de 16 mijl van de tegenwoordige schepen,
die het traject Marscille»Batavia in 20 dagen af»

leggen.
De electrische energie zal worden opgewekt

door drie 1000 kv. dieselgeneratoren en één 550
kwsgenerator van het fabrikaat Stork.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 -_ TELEFOON 2476

STICHTING „JERUEL".
Met toestemming van B. en W. van Zandvoort

zal op Donderdag S Sept. a.s. een collecte worden
gehouden ten bate van het Kindertehuis te Lei»

den.
In dit tehuis worden kinderen, die tijdelijke ver»

zorging nodig hebben, A-erpleegd en aangesterkt,
zonder enige voorwaarde, wat vaak voor menig
gezin onbereikbaar is, wat uitzet 'betreft. Dit ge»
schiedt gratis of tegen minimale vergoeding.Reeds
een 218 kinderen konden gedurende het bestaan
van deze stichting als geheel hersteld naar hun
familie worden teruggezonden.
De stichting staat onder toezicht van Dr. M. D.

Horst, dir. van de Gen. Dienst te Leiden. De
stichting, welke geheel van vrijwillige giften be»
staat, ziet zich iedere week voor nieuwe zorgen
geplaatst en 'heeft heel veel financiële steun rodig
om aan haar verplichtingen te voldoen.
Er worden kinderen opgenomen 'uit diverse

plaatsen van ons land van ouders van verschil»

leride richting. De voorwaarde voor opname
houdt zonder meer in: „heeft de kleine hulp no»
dig".
Wat zult gij voor dit mooie werk doen?
De zware zorgelijke tijden, welke we thans door»

maken, doen zich ook in deze arbeid gevoelen,
doch wie nog „iets" kan doen, doe het van harte.

De instelling verdient de sympathie van allen.

Daarom steunt de volgende weck de collecte!

Zie de advertentie in dit blad.

RIJKSBOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daar»

onder behorende ambtsgebied werd gedurende de
maand Augustus ingelegd ƒ 71909.34 en terugbe»
taald ƒ 18368.35.

'Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11244.

DE V.V.V.»VBR>LOTING.
Vrijdagavond had in de grote zaal van Groot

Badhuis de trekking plaats van de V.V-V.»loterij.
De hoofdprijzen vielen op de nummers:
1760 eerste prijs 'Fiat»auto; 8132 tweede pr. Kodak
filmtoestel met projector; 7905 derde prijs Reis
naar de Rivièra van 15 dagen; 3228 vierde prijs
Waldorp»radiotoestel; 5681 vijfde prijs gouden
horloge; 15 zesde prijs fiets merk „Erres"; 5758
zevende prijs Wellner»cassette; 5207 achtste prijs

pentekening; 7669 negende prijs fiets merk „The
Dog" en 320 tiende prijs zilveren sigarenkoker.
Een trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk ver»

schijnen.

Gertenbachs

Leesbibliotheek

„GELRIA"
DE NIEUWE 'HAVA'NK»SERIE o.a.:

De Man uit de verte.
Het Mysterie van St. Eustache.
Het Raadsel van de drie gestalten.
Het 'Probleem van de twee hulzen.

2605* Belinfante, E„ We slaan er ons door.
2611* Betlem, Guus. De verjongingskuur.
2590 Brookman, L. Toby, de cnarmante.
259S Buchanan, L. De moord in de ondergrond.
2581 Christie, A. Het geheim v.d. zeven schoor»

stenen.

2594 Cox, E., De persfotograaf als speurder.

ACHTERWEG 1 BIJ DE HALTESTRAAT.

Vanaf 1' September na 8 uur gesloten, Zaterdags
na 10 uur.

DINSDAG 6 SEPTEMBER
DE GEHELE DAG GESLOTEN

i

]A



WERKSCHOE E f 4.25
t 5.65

ALPH. SPRENGERS - Grote Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8) ~ Telefoon 2.WG

in chroomvetleder,
solied onderwerk

in chroomvetleder, .dubbele zolen,
gegarandeerd waterdicht

*

1
'

TE HUUR:
AARDIG HUISJE

boven 3 gr. sl.b, ben.

.kamer en slaapkamertje,
zeer grote kelder, Duin»
•weg 16. Te bevr. Grote
Krocht 12, P. Behrends.

TE HUUR

:

Gemeub. Onderhuis
2 gr.. kamers, gr. keuken
en tuin met uitzicht op
Stationsplein, ƒ 3.— p.w.

vanaf 5 Sept 1 Mei
Zeestraat 41

AANGEBODEN :

Zitslaapkamer(s)

.met pension. Prijs billijk.

Adres te vernemen bur,

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

VOOR DIRECT 'GEVR.

Net Jong Dagmeisje
-van 9—2 uur. Zich aan
te melden Zandv.laan 24
Jia 7 uur. Tel. 2903.

TE HUUR

.

Gem. Bov. Huis
voor Sept. 25 gld. Voor
>de wintermaanden prijs

billijk. Schitterend uit»

zicht. Va min. van Stat.

'Te bevr. en te zien: van
-Speykstraat 1, boven.

GEVRAAGD:
Ben Flink Dagmeisje
Aanmelden: fa. v. 'Duis

•venboden, Haltestraat 45

SECRETARESSE
in bezit van schrijfmach.
-zoekt Tik», Vertaal* of
Administr. werk. Neemt
.ook Stenografisch op,ook
voor auteurs.
Adres: 'M. C. Welsenaar,
Duinhuisje, Julianaweg 5
Telef. 2379, 's morgens
9—10 uur, Zandvoort.

TE KOOP:
ïn goede staat zijnde

donkerblauwe
emaille haard

Te bevr. Parallelweg 17a

<ÏEVRAAGD

:

Net Dagmeisje
Aanm. Gr. Krocht 5—7.

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw schoontjes x66
llln, als nlouw Konden
vorden flöroporeard. Dat
Is nat warfc, dat eon wer-
kelijke „schoenmaker"
maakt.

SCHOÊNMAKERIJ

ZEESTRAAT69

.^j^OftfföU>£-

TE HUUR:
Een Huisje

voor klein net gezin
Te bevr. Smedestr. 11

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden » Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1— p wk.
Wringers, ƒ 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w-
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Telr 2613 Haltestraat 58

TE HUUR vanaf 15 Sept
voor klein gezin, dat ge*

negen is zomers grote
zitsslaapkamer te 'bcwo*
nen:

GEM. SUITE
met keuken voor ƒ 15

per maand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1002.

GEVRAAGD:
Net meisje

flink kunn. werken.
Adres te bovr. bur. v.d.

blad.

GEVRAAGD

:

Aankomend meisje

van 9 tot 2 uur. Aanmel=
den v. Kinsbergenstr. 11

Les gevraagd
voor opleiding Praktijk
diploma Boekhouden. Br.
met prijsopgave no. 1001
bur. Zandvoortse Crt.

Gertenbachs Drukkerij

Huis te huur
met tuin, Prinsenhofstr.
14. ƒ 3.15 p.w., water in=

begrepen. Te bevr. Zand*
voortsel. 129 en Heems*
kerkstraat 1.

GEVRAAGD: flink

ZELFSTANDIG
Dienstmeisje

goed kunn. koken, voor
dag en nacht, in geen
'root gezin, waar meer»
dere hulp aanwezig is en
grote was van 'huis. ƒ 30
per mnd. Mauricialaan 8,

Overveen, Telef. 22321,
Haarlem.

TE HUUR:
Mooi Bovenhuis

Schoolplein 3, twee grote
en een kleine kamer, gr.

keuken en balcon. Huur*
prijs ƒ 4.50 per week. Te
bevr. „De Wolbaal",
Schoolplein 4, hoek Wil»
lemstraat.

TE KOOP
ORGEL

zeer geschikt voor ver»
eniging, tegen elk aann.
bod
Adres te bevr. burelau
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
Gemeubil. Bovenhuis
op goede stand, ƒ 12.50

p. maand. Adres te bevr.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

Allen, die " met de Autobus van Haarlem mee
•willen naar de

Maranatha Conferentie
<te Utrecht, kunnen zich opgeven bij

H. Keur - Zuiderstraat 8
'Opgave vóór 10 September.

ANNIE EHRBECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr.: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

lHOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

EEN WAGEN NODIG??
BEL op« 2-5-6-0

Voor binnen» en 'buitenland.

Q. R. Bisenberger - Emmaweg 1

a.s. MAANDAG 5 SEPT. 3

[OPENING MODEVAKSCHOOLi
B GRONDIG ONDERRICHT IN

jjj

B MAATKNIPPEN en COSTUUMNAAIEN g
5 Opleiding tot Costumière, Coupeuse en lerares, Q
5 DAG», AVOND» en PRIVELESSEN g
Binlichtingen dagelijks. Adres vanaf 5 September g

m Herenstraat 3 - Telefoon 2851

g Mej. M. de Vries g

Met toestemming van Burgemeester en Wethouders circuleert de

Collectelijst
van de Stichting „Jeruel" te Zandvoort op Donderdag 8 Sept. a.s.

Steunt onze door armoede verzwakte Nederlandse kinderen van
alle gezindten. (Zie ingezonden stukje in dit blad)

mnnhuiiiiimuiuiihbi

Dans°Academie Joh. L. van Duin f
HUIZE ROYAL - Boul. de Favauge 20 g

Zandvoort - Tel. 2517 9

Wij brengen dit seizoen de nieuwste creaties

op 'het gebied der moderne dansen o.a.

The Cocktail Party of '38

„Tang o -Fox"
„The Lambeth Walk"
„The Palais Glide"
Aanvang der lessen 19 Sept. a.s.

CURSUSGELD 40 cent per les; Kindercursus
25 et per les.

GEEN INSCHRIJFGELD
Inschrijving vanaf heden dagelijks in Huize
„Royal". Prospectus op aanvraag.

Een nuttige en aangename
bezigheid is BREIEN

Breit daarom veel en
koopt de WOL bij

De Waag
Wij torengen U de nieuwste soorten prachtige
kwaliteiten. Door -vakkundige inkopen, direct van
de fabriek, slaagt U bij ons altijd en voordeliger.

PRIMA PULLOVERWOL, 100 gram .... 39 et
PRIMA SOKKENWOL, 100 gram 39 et
Zeer mooie FANTASIEWOL, met gekleurde nop

100 gram 49 et
PRACHTIGE JAEGERWOL, 100 gram . . 45 et
Uitstekende kwaliteit ZEBHYRWOL, rosé, zalm,

bleu en wit, 100 gram « 59 et
DUBBELE KOORDWOL, voor heren en jongens

Pullover, Slobpakken enz. 100 gram . . 59 et
De beroemde LISTER'S WOL, 113 gram in alle

moderne kleuren f 1.20
FRANSE BOUCLé»WOL, geschikt voor japon»

nen, Pullovers, per knot 55 et

Gratis Breipatronen, alle zeer duidelijk en gemak» ^^
keiijk te begrijpen.

Uw wol wordt gratis opgekluwd I
Verder grootste sortering in Camisoles, Direc»
toires, Onderjurken, Herenondergoederen, Heren»
modeartikelen, Baddoeken, Theedoeken, Lakens,
Slopen, Tafelgoederen, Borduurkleden, Bedrijfs»
kleding.

Onze OVERALL vanaf f 2-95

Iïs beken'd om zijn oersterke kwaliteit, prima pas»
vorm, verkrijgb. in blauw en khaki, in alle maten

— Neemt éénmaal proef, U komt altijd terug

Ruime keuze in BABYGOEDEREN, Lakentjes,
Sloopjes, Dekens, enz. enz.

Eendrachtzegels worden in ibetaling genomen.
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40— 40a - TEL. 2087

Eens klant , . . blijft klant

CORSETTEN
Jarretelgordels

Bustehouders
vindt U in de meest uitgebreide zin voor

slanke en corpulente figuren.

Vraagt onze Bustehouder „Jeugdform",

vanaf 19 cent. — Vakkundige bediening.

KOOPJE
Kerkstr, 32-34

Telefoon 2391

°* f

wmm/Ek

THEATER

*
„MONOPOLE" *
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

x

Vanaf Vrijdag 2 tot en met Dinsdag 6 Sept. 8-15

5 Dagen! 5 Opvoeringen van de grote superfilm
der Tobis: Het grote monumentale Oosterse film»

werk

DE INDISCHE
GRAFTEMPEL
Een buitengewoon groots en spannend filmwerk.
Regie Richard Eichberg. Opwindende avonturen
in exotisch land vol mysterieuze schoonheid, duis»
tere hartstochten en alles trotserende liefde. Drie
maanden filmde Eichberg met zijn staf en spelers

in Brits»Indië, waardoor opnamen ontstaan zijn zo»
als nog nimmer in 'n film vertoond werden, doch
niet alleen de entourage is uniek, ook de geschie»
denis is zó spannend en avontuurlijk, dat U zult
popelen van verlangen om alle avonturen te leren
kennen uit 't monumentale filmwerk De Indische
Graftempel.

Verder een subliem 'bijprogramma.
Toegang boven de 14 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre <50, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Woensdag 7 en Donderdag 8 Sept., 8.15 uur op»
voering van een geheel nieuw programma!

GRACE MOORE en CARY GRANT in

ALS JE VERLIEFD BENT
De geestigste en vrolijkste van alle Grace Moore»
films. — Een toppunt van amusement! Men zal
zich ogen en oren uitwrijven van verbazing, als

men ziet en hoort, hoe ze Minnie the Moocher
zingt. Verder een mooi bijprogramma.
Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles=Balcon 75,
Loge 90 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Als hoofdnummer:

Joe E* Brown als: Circusclown
Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet van de lucht zijn.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

!

:

i

JIM

CABARET-DANCING „MODERN"
%

Stationsplein

Populaire prijzen

Zandvoort
Vrij Entree

Zaterdag 3 Sept. JUBILEUM-FEESTAVOND

TUMMERS
NACHTFEEST tot 4 uur! Surprises - Attracties

Voor deze avond wegens de grote kosten van het uit-

gebreide programma Entree f 0.50 - Medewerkenden o.a.

SILVAIN POONS
BERT VAN DONGEN - CHARLES AERTS-
PROF. BEN ALI LI BI - NOL NABARRO -

RENALI - STEFFI POHL
Dansmuziek: „THE RHYTHM MANIACS" uit Haarlem

JOHN KAPPER en zijn melodisten uit Amsterdam

ZONDAG 4 SEPT.

Groot Sluitingsfeest (Afscheidsavond)

KSBSESEESSHMBBSWUIr

Verenigings-
Diploma's, Programma's, Biljetten enz:, enx.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg I - Telefoon 2135

Bi



GarageV
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden

• It gd
v*h* van de Geer

Bredérodestraat 8—10 2088
Kortom, voor alles op autogebied 20SS opgebeld !
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Arb. Ver, voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

AANVANG REPETITIES.
' Op de algemene vergadering van de Ohr. Zang*
vereniging „ImmanuëT' is besloten de repetities

weer een aanvang te doen nemen en wel op
Woensdag 7 September 8.15 uur precies in „Ons
Huis" Dorpsplein.
Leden en oudheden zullen opmerken, dat de

repetitiesavond is verzet en dat het aanvangsuur
is vervroegd. Het bestuur hoopt door deze ver*
andering een grotere opkomst te 'bereiken en
wekt iedereen op zich als lid op te geven.

Wij verwachten dus zeker alle leden van „lm*
manuel" op de eerste repetitie*avond en met hen
vele nieuwe leden. Geef U op bij den secretaris

H. Luyter, Pakveldstraat 3 of bij IJ. de Jong,
Potgieterstraat 34.

VERLOTING.
Ter verkrijging van een Verkeerstafel op School

C zal er een verloting gehouden worden met als

hoofdprijs een theemeubcl. Voorts zijn er meer»
dere iraaie prijzen beschikbaar gesteld door 'bc*

kende grote fabrikanten. Steunt dit nuttige doel
en koopt een lot!

GEZËIJLIGE MIDDAG VOOR DE OUDEN
VAN DAGEN.

In^verband met de gezellige middag, welke Za*
terdag aan de Ouden van Dagen te Zandvoort
wordt aangeboden door den Directeur van Caba*
ret .vModcrn", deelt de Iheer Vinken ons mede,
dat 'hij de uitbetalingen op Zaterdag 3 September
a.s. in plaats van 5—6 uur, nu zal doen van 3—

4

uur.
Willen de Oudjes daaraan denken?

Het Comité voor de Ouden van Dagen.

DANSCURSUS VAN DUIN.
Het badseizoen is afgelopen, de 'badgasten zijn

vertrokken en Zandvoort is weer voor de Zand*
voorters. Dat wil echter geenszins zeggen, dat het
in onze badplaats minder gezellig gaat worden.
Integendeel. Velen kennen de herfst* en winter*
genoegens, -welke men hier telkenjare volop kan
smaken. De sportvermaken, de kunstavonden, de
dansavonden en vele andere amusementen meer-

_
Wie zich de prettige dansavonden van het vo*

rige jaar herinnert, onder leiding van den beken*
den en. door zijn leerlingen zeer gewaardeerden
dansleraar Joh. L. van Duin, zal zonder twijfel
reeds met verlangen uitzien naar de hervatting
van de lessen in de komende 'herfst en winter.
Welnu, aan dat verlangen wordt, blijkens -de

in dit blad voorkomende annonce, heel spoedig
voldaan. De heer van iDuin opent zijn nieuwe
cursus reeds op Maandag 19 September met een
hele serie schitterende, nieuwe dansen, onder wel*
ke de allernieuwste snufjes. De hoogst gezellige
avondjes, zoals men die van den heer van Duin
kent, beginnen dus -weer in Huize 'Royal, Boule*
vard 'de Favauge 20. En we twijfelen er niet aan,
of het zal er vol lopen.

., COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS S Zn - Tel. 2562
Burg. Bngelbertsstraat 82 - Zandvoort

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

MAAR

Balks Brood

Gediplomeerd Coupeuse
voor DAMES* en KINDERKLEDING.

PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR
NOORDERSTRAAT 8

Wlej. E. SZARAZ

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989

De Eerste Coöperatieve Associatie

voor Lijkbezorging U.A.
te Haarlem - Opgericht 1922

Contributie ƒ 0.50 per jaar en per gezin. Uitvaart
en transport tegen kostenden prijs.Inliohtingen bij

A. v.d. BOS - Vondelstraat 6 - Zandvoort

DE
Beverwijkse Aardappelen^
Groenten- en Fruitcentrale
als leverancier, geeft steeds voldoening en plezier.

Laag in prijs, 'hoog in kwaliteit. Dus uw adres is:

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen
Hogeweg. — Bredérodestraat en

TELEFOON 2139

Inmaa kpotte vanaf 58 cent
Fa. Th. PAS VEER Haltesti*aat 27 Telefoon 2810
nuiiuiiiiuuiHiniminiinnnBiniuninnnBanHUHiuiiiiiumuiiiiimnniiniiii

NACHT AAN BOORD VAN EEN HARINGVLET

Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Mochten wij in een vorige beschouwing op de
maatregel „arbeidsspreiding" de nadruk leggen en
als onze mening te kennen geven, dat ook deze
maatregel geweldige moeilijkheden in zich heeft
en daarbij aankondigden dat nog meer mogelijk*
heden kunnen worden bijgebracht, zo zullen wij
ons veroorloven de aandacht te vestigen op een
andere mogelijkheid, die, dat zullen we aanstonds
toegeven, ook niet -/o eenvoudig is.

Deze mogelijkheid /ouden wij willen noemen:
„Credietspreiding".
De man van de straat, meestal kennisnemende

van de zo nu en dan verspreide berichten, dat in*

stellingen, banken en particulieren geen beleg*
gingsmogelijlchedcn hebben en zodoende heel veel
kapitaal renteloos moeten laten liggen, redeneert
aldus: „Waarom die gelden niet beschikbaar ge*

steld aan zoveel particulieren en zakenmensen om
het bun mogelijk te maken de gewenste verbete*
ringen, uitbreidingen en verdere expansie*ideeën
te laten uitvoeren?"
Laten we dit idee eens nader bezien.

Het zou onwaar zijn om te beweren, dat hier*

aan in Regeringskringen niet is gedacht, want
men 'heeft al 'heel wat millioencn voor dergelijke

doeleinden beschikbaar gesteld. Zo bijvoorbeeld
steun aan de scheepvaart, industrie, landbouw,
visserij, steun aan de middenstand in de vorm
van'borgstellinssfondsen en hier zou men nog ve*

Ie aan kunnen toevoegen. Zelfs de jongste voor*

stellen van de Regering om enkele posten belang*

rijk te verhogen, zoals Industriesfinanciering tot

ƒ 2.000.000, pleiten voor dat idee.

Maar men zal in de kringen waarvoor deze
credietcn zijn bestemd ook wel weten, dat, om in

aanmerking te komen, men zoveel waarborgen
moet stellen en zoveel zakelijke zekerheid geven,

dat een belangrijk gedeelte van de bevolking er

buiten valt.

'Eensdeels is dit toe te schrijven aan het egoïsme,

dat er aÜes op zet om zoveel mogelijk te halen

van dat wat er te halen is en ander-deels aan het

gebrek aan vertrouwen dat men in de credictvra*

gers stelt. liet komt dan ook hierop neer, dat het

onderling vertrouwen zodanig is geschokt, dat

van enig risico nemen geen sprake is, dat er dus
geen humanitaire overwegingen gelden, met an*

dere woorden, dat de onderlinge liefde van mens
tot mens ontbreekt, voorzover men in het huidi*

ge zakenleven nog van onderlinge liefde kan ge*

wagen.
(Wordt voortgezet). De Commissie.

Zandvoort, 24 Augustus 193S.

De lucht is duister, bedekt met dikke wolken,

die dreigend voortijlen op de wind. De zee is dons
ker, zwart lijkt 'het water, zwart als de nacht zelf.

Overal is de diepe duisternis, behalve wanneer
de maan een moment losbreekt tussen 'de wol*

kenpakken en haar bleek*geel schijnsel uitgiet,

dat het spiegelt in duizend zilveren schijven in

de zware deining. Aan de horizon drijven lich*

ten: trawlers op de nachtvangst. Dichterbij nog
dobbert een boei, met een lichtje er op. Daaraan
ligt een net, dat toebehoort aan een snurrevaar*

der, die met een kleine Deense snik ligt te vissen.

Bij ons aan boord gooien de felle schijnwerpers

'hun licht over het dek, waar, op de opstaande

rand van de last, waarin nog 'haringen liggen te

glinsteren een drietal mannen, half bedolven on=

der 'het net, zitten te boeten. Regelmatig leggen

de grote houten boetnaalden de mazen. In het

raampje van de stuurkast hangt de schipper, de

handen in de brede, diepe zakken, van zijn

„broek*met=presenteerblad", de enorm wijde

broek van zware Engelse stof, die rustig aan de,

wel wat vuil geworden, galgen aan des schippers

schouders hangt. Er wordt luidop gezongen: „In

de matrozenkroeg, hoor je 's morgens vroeg, een

vrolijk feestgeluid " De schuimgekopte golven

van de 'Noordzee slaan tegen de boeg van het

schip, dat het water overhuist en neerpletst op
het dek. De dikste matroos, een „ronde" Scheve*

nïnger, vertelt daarna een mop, zo één, die maar
net te verwerken is, een mop*om*op=te*kauwen,
zullen we maar zeggen. Onderwijl breien de han=

den een nieuw stuk net: praten en breien, 't kort

de tijd van de lange, gure, onstuimige nacht.

Langzaam, uren achtereen vaart de trawler voort

over het wijde, inktzwarte water, slingerend door
de donkere nacht.

Dan breekt de regen uit de dreigende wolken*
gevaarten, slaat kletterend neer over het schip,

over het voordek, over de mannen, die daar zit*

ten en werken, die schijnen samen te krimpen in

hun lange olicjassen, die naar hun zuidwesters

grijpen en hun voorschoot over de witte laarzen

trekken, maar die nochtans zonder ophouden
doorwerken, boetend het stukgehaalde net. En
ondertussen komt er een verhaal van Dirk, de

„Katteker", die vertelt uit de tijd, toen zijn va*

der nog op de 'logger voer en met een zware zee

overboord „gewipt wier". „We waren 'em kwait,"

zei Dirk, „maar toch zonden we 'em nog een boei

na. iMaar opnieuw schiet een golf over de ver*

schansing en gelijk zie ik me vader door 't gang*

boord rollen. Blij da*je weer terug ben, zei ik en

ik heb 'em weer op zijn natte benen geholpen-"

De anderen knikken. „Je eet beter dan je kletst,"

zegt de dikke, als Dirk uitverteld is. „Ja," meent
de oude Barend, „maar hij vertelt liet verhaal, al

doet*ie het zestig keer, ten minste altijd gelijk;

dat ken jij nie*eens." „Dat hè je van de Katte*

kers," roept de Nieuwedieper schipper van boven
uit zijn raampje. „Maar, als we het nou toch over

het slechte weer hebben, weet je nog van die

keer, dat we met een- stijve bries om de Noord
visten? Toen was de vis gaan glijen en we maak»
ten slagzij als een dronken matroos. Ineens kre*

gen we een hoge zee aan bakboord en tegelijk

schoten we allemaal om, 'krek of we ons eigen

kielhaalden zal 'k maar zeggen. We gingen zo

hard aan stuurboord slagzij, dat we doorschoten

en weer aan de andere kant boven water kwa*
men. 'En vlug dat het ging.... niemand had er

iets van. gemerkt, behalve de kok, die net een

paar eitjes stond te bakken; maar die zag het,

omdat het ei, dat=ie in de pan had, ineens aan

twee kanten bruin was. Jongens, zijn we zo ver,

kenne we der weer an?"

Het boeten is geschied, het net is geklaard

voor het werk en het wordt uitgezet. Dreunend
doet de wins haar taak. Kort daarop gaat de ha»

ring in de manden en krijgt de dikke nog even

gelegenheid voor een onderhoud met Dirk over

het eten. Dirk eet veel, maar toch blijft hij ma*
ger „als een pitvissie". „Zonde is het dat je zo*

veel eet, zonde voor je zelf en vooral ivoor 'de an*

deren."

Dan is het werk voor een half uurtje gedaan;

kan er een gebakken haring en een kop koffie

achter de kiezen van de jongens verdwijnen en

dan nog maar een ogenblikje slapen. Ze kruipen

weg in het voorlogies en schieten onder de de*

kens in de nauwe kooi. Dat is gauw gebeurd; al*

leen even de oliejassen en de zeelaarzen uittrek*

ken, de rest houden ze aan, want dadelijk klinkt

toch weer het „halééécéé!" voor het' werk
'De regen kletst neer over het verlaten dek, over

het felverlichte schip.

Nu vaart Hollands haringvloot weer, nu trek*

ken de trawlers en loggers weer naar zee. Achter*

af is iedereen 'blij, dat de staking voorbij is: de
reders zowel als de vissers. Alle dagen varen is

niet veel.... maar weken achter mekaar rond»

lopen op de vaste wal is nog minder.

GBRRIT VAN DER HEIDE.
Het Kompas.

Hiermede vervullen wij de treurige plicht
U kennis te geven, dat geheel onverwachts
is overleden onze geliefde Man, Vader,
Broeder, Zwager en Oom
Pieter Gerardus Dijkstra

in de ouderdom van 56 jaar.

M. E. 'Dijkstra—v.d. Lof.
P. J. Dijkstra. »

Zandvoort, 2 September 1938
Oosterparkstraat 36

De teraardebestelling heeft plaats op Maans
dag 5 September 1938 des nam. te 2.30 uur
op de Algem. Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 2 uur n.m.

Voor werkelijk goede Bedrijfs-
kleding

die U lang dragen kunt

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Witte Jassen, Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk*
broeken, Kellnersbroeken.

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels.

VOOR 'DIRECT GEVRAAGD:
ZEER NET MEISJE

voor de morgenuren. Niet beneden 16 jaar. 'Adres
Hogeweg 16, alhier.

WEGENS VERTREK TE KOOP:
GASHAARD

(spoed). Oosterparkstraat 60.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

[ÜIIEP VAN EGEREN
Dameskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

EEN NIEUW SNELVAREND PASSAGIERS*
SCHIP VOOR DE ROTTERDAMSE LLOYD
Het schip zal worden gebouwd door de Kon.

Mij „De Schelde" te Vlissingen en is het 74ste
schip dat voor de Rotterdamse Lloyd sedert de
oprichting in 18S3 wordt gebouwd.
De voornaamste bijzonderheden van dit nieuwe

mailschip zijn: lengte over alles 631 vt; bruto
tonnenmaat: 21000 t.: aantal P.K. 27000; aantal
passagiers: Ie en 2e kl. 562; 3e kl. 111; 4c kl. 50.

Het schip zal worden voortbewogen door twee
schroeven, welke ieder worden aangedreven door
4 Schelde*Sulzer dieselmotoren middels een tand*
radoverbrenging, welke het schip een dienstsnel*
heid verzekeren van 21 mijl, waardoor de afstand
tussen Marseille en Sabang in 13 dagen kan wor*
den afgelegd, van Marseille naar Belawan in 14
dagen en van Marseille naar Batavia in 16 dagen.
Een aanmerkelijke vergroting van de snelheid te*

genover de 16 mijl van de tegenwoordige schepen,
die het traject Marscille*Batavia in 20 dagen af*

leggen.
De electrische energie zal worden opgewekt

door drie 1000 kw. dieselgeneratoren en één 550
kw*gcnerator van 'het fabrikaat Stork.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

STICHTING „JERUEL".
Met toestemming van B. en W. van Zandvoort

zal op Donderdag 8 Sept. a.s. een collecte worden
gehouden ten bate van het Kindertehuis te Lei*

den.
In dit tehuis worden kinderen, die tijdelijke ver*

zorging nodig hebben, A-erpleegd en aangesterkt,
zonder enige voorwaarde, wat vaak voor menig
ge^in onbereikbaar is, wat uitzet betreft. Dit ge*

schiedt gratis of tegen minimale vergoedmg.Reeds
een 218 kinderen konden gedurende het bestaan
yan deze stichting als geheel hersteld naar hun
familie worden teruggezonden.
De stichting staat onder toezicht van Dr. M. D.

Horst, dir. van de Gen. Dienst te Leiden. De
stichting, welke geheel van vrijwillige giften be*
staat, ziet zich iedere week voor nieuwe zorgen
geplaatst en 'heeft heel veel financiële steun rodig
om aan haar verplichtingen te voldoen.
Ër worden kinderen opgenomen 'uit diverse

plaatsen van ons land van ouders van verschil*

leride richting. De voorwaarde voor opname
houdt zonder meer in: „heeft de kleine hulp no*
dig".

Wat zult gij voor dit mooie werk doen?
De zware zorgelijke tijden, welke we thans door*

maken, doen zich ook in deze arbeid gevoelen,
doch wie nog „iets" kan doen, doe het van harte.

De instelling verdient de sympathie van allen.

Daarom steunt de volgende weck de collecte!

Zie de advertentie in dit blad.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het postkantoor Zandvoort en het daar*

onder behorende ambtsgebied werd gedurende de
maand Augustus ingelegd ƒ 71909.34 en terugbe*
taald ƒ 18368.35.

'Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje
draagt het nummer 11244,

DE V.V.V.*VBRLOTING.
Vrijdagavond had in de grote zaal van Groot

Badhuis de trekking plaats van de V.V.V.*loterij.
De hoofdprijzen vielen op de nummers:
1760 eerste prijs 'Fiat=auto; 8132 tweede pr. Kodak
filmtoestel met projector; 7905 derde prijs Reis
naar de Rivièra van 15 dagen; 3228 vierde prijs

Waldorp*radiotoestel; 5681 vijfde prijs gouden
horloge; 15 zesde prijs fiets merk „Erres"; 5758
zevende prijs 'Wellner*cassette; 5207 achtste prijs
pentekening; 7669 negende prijs fiets merk „The
Dog" en 320 tiende prijs zilveren sigarenkoker.

lËen trekkingslijst zal zo spoedig mogelijk ver*
schijnen.

Gertenbachs

Leesbibliotheek

„GELRIA"
o.a.:DE NIEUWE HAVA'NK*SERIE

De Man uit de verte.
Het Mysterie van St. Eustache.
Het Raadsel van de drie gestalten.
Het Probleem van de twee hulzen.

2605* Belinfante. E., We slaan er ons door.
2611* Betlem, Guus. De verjongingskuur.
2590 Brookman, L. Toby, de charmante.
259S Buchanan, L. De moord in de ondergrond.
2581 Christie, A. Het geheim v.d. zeven schoor*

stenen.

2594 Cox, E., De persfotograaf als speurder.

ACHTERWEG 1 BIJ DE. HALTESTRAAT.

Vanaf 1' September na 8 uur gesloten, Zaterdags
na 10 uur.

DINSDAG 6 SEPTEMBER
DE GEHELE DAG GESLOTEN

fit'.

IM.



WERKSCHOE f 4.25
t 5.65

ALPH. SPRENGERS - Grote Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8) ~ Telefoon 21 6

in chroomvetleder,
solied onderwerk

in chroomvetleder, .dubbele zolen,
gegarandeerd waterdicht

1
'

TE HUUR:
AARDIG HUISJE

boven 3 gr. sl.k., ben.

.kamer en slaapkamertje,
zeer grote kelder, Duin»
weg 16. Te bevr. Grote
Krocht 12, P. Behrends.

TE HUUR

:

Gemeub. Onderhuis
2 gr.. kamers, gr. keuken
en tuin met uitzicht op
Stationsplein, ƒ 3.— p.w.

vanaf 5 Sept 1 Mei
Zeestraat 41

AANGEBODEN :

Zitslaapkamer(s)

.met pension. TPrijs billijk.

Adres te vernemen bur,

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

"VOOR DIRECT 'GEVR.

Net Jong Dagmcisje
-van 9—2 uur. Zich aan
te melden Zandv.laan 24
Jia 7 uur. Tel. 2903.

TE HUUR

.

Gem. Bov. Huis
voor Sept. 25 gld. Voor
>de wintermaanden prijs

billijk. Schitterend uit»

zicht. Va min. van Stat.

'Te bevr. en te zien: van
-Speykstraat 1, boven.

GEVRAAGD:
Ben Flink Dagmeisje
Aanmelden: fa. v. Duis
•venboden, Haltestraat 45

SECRETARESSE
in bezit van schrijfmaeh.
-zoekt Tik», Vertaal* of
Administr. werk. Neemt
.ook Stenografisch op.ook
voor auteurs.
Adres: 'M. C. Welsenaar,
Duinhuisje, Julianaweg 5
Telef. 2379, 's morgens
9—10 uur, Zandvoort.

TE KOOP:
ïn goede staat zijnde

donkerblauwe
emaille haard

Te bevr. Parallelweg 17a

<ÏEVRAAGD

:

Net Dagmeisje
Aanm. Gr. Krocht 5—7.

iS^x
OAT HAD U NIET GEDACHT

dat uv* schoentjes x66
fijn, als nieuw konden
vtorcteri B««'*Par**»'d" OB*

is hot werft, dat eon wer-
Üelljke „schoonmaker"
maakt.

SCHOENMAKERIJ

ZEESTRAAT69

TE HUUR:
Een Huisje

voor klein net gezin
Te bevr. Smedestr. 11

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden « Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1— p wk.
Wringers, ƒ 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w-
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Telr 2613 Haltestraat 58

TE HUUR vanaf 15 Sept
voor klein gezin, dat ge*

negen is zomers grote
zitsslaapkamer te 'bewo»
nen:

GEM. SUITE
met keuken voor ƒ 15

per maand.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1002.

GEVRAAGD:
Net meisje

flink kunn. werken.
Adres te bovr. bur. v.d.

blad.

GEVRAAGD

:

Aankomend meisje

van 9 tot 2 uur. Aanmels
den v. Kinsbergenstr. 11

Les gevraagd
voor opleiding Praktijk
diploma Boekhouden. Br.
met prijsopgave no. 1001
bur. Zandvoortse Crt.

Gertenbachs Drukkerij

Huis te huur
met tuin, Prinsenhofstr.
14. ƒ 3.15 p.w., water in=

begrepen. Te bevr. Zand*
voortsel. 129 en Heems»
kerkstraat 1.

GEVRAAGD: flink

ZELFSTANDIG
Dienstmeisje

goed kunn. koken, voor
dag en nacht, in geen
'root gezin, waar meer»
dere hulp aanwezig is en
grote was van 'huis. ƒ 30
per mnd. Mauricialaan 8,

Overveen, Telef. 22321,
Haarlem.

TE HUUR:
Mooi Bovenhuis

Schoolplein 3, twee grote
en een kleine kamer, gr.

keuken en balcon. Huur»
prijs ƒ 4.50 per week. Te
bevr. „De Wolbaal",
Schoolplein 4, hoek Wik
lemstraat.

TE KOOP
ORGEL

zeer geschikt voor vers
eniging, tegen elk aann.
bod
Adres te bevr. burelau
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
Gemeubil. Bovenhuis
op goede stand, ƒ 12.50

p. maand. Adres te bevr.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

Allen, die " met de Autobus van Haarlem mee
-willen naar de

Maranatha Conferentie
'te Utrecht, kunnen zich opgeven bij

H. Keur - Zuiderstraat 8
'Opgave vóór 10 September.

ANN1E EHRBECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr.: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem

WONINGBUREAU
jjKENNEMER LAND»

lHOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

EEN WAGEN NODIG??
BEL op« 2-5-6-0

Voor binnen» en 'buitenland.

Q. R. Bisenberger - Emmaweg 1

B a.s. MAANDAG 5 SEPT.

Ë OPENING MODEVAKSCHOOLi
B GRONDIG ONDERRICHT IN

S[ MAATKNIPPEN en COSTUUMNAAIEN

s

Opleiding tot Costumière, Coupeuse en lerares.

DAG», AVOND» en PRIVELESSEN
Inlichtingen dagelijks. Adres vanaf 5 September

Herenstraat 3 - Telefoon 2851
Mej. M. de Vries

Met toestemming van Burgemeester en Wethouders circuleert de

Collectelijst
van de Stichting „Jeruel" te Zandvoort op Donderdag 8 Sept. a.s.

Steunt onze door armoede verzwakte Nederlandse kinderen van
alle gezindten. (Zie ingezonden stukje in dit blad)

HMMNUMIHIIMIIIIIIUinnilBI

Dans-Academie Joh. L. van Duin f
HUIZE ROYAL - Boul. de Favauge 20 g

Zandvoort - Tel. 2517 9

Wij brengen dit seizoen de nieuwste creaties

op 'het gebied der moderne dansen o.a.

The Cocktail Party of '38

„Tango-Fox"
„The Lambeth Walk"
„The Palais Glide"
Aanvang der lessen 19 Sept. a.s.

CURSUSGELD 40 cent per les; Kindercursus
25 et per les.

GEEN INSCHRIJFGELD
Inschrijving vanaf heden dagelijks in Huize
„Royal". Prospectus op aanvraag.

Een nuttige en aangename
bezigheid is BREIEN

Breit daarom veel en
koopt de WOL bij

De Waag
Wij torengen U de nieuwste soorten prachtige
kwaliteiten. Door -vakkundige inkopen, direct van
de fabriek, slaagt U bij ons altijd en voordeliger.

PRIMA PULLOVERWOL, 100 gram .... 39 et
PRIMA SOKKENWOL, 100 gram 39 et
Zeer mooie FANTASIEWOL, met gekleurde nop

100 gram 49 et
PRACHTIGE JAEGERWOL, 100 gram . . 45 et
Uitstekende kwaliteit ZEPHYRWOL, rosé, zalm,

bleu en wit, 100 gram » 59 et
DUBBELE KOORDWOL, voor heren en jongens

Pullover, Slobpakken enz. 100 gram . . 59 et
De beroemde LISTER'S WOL, 113 gram in alle

moderne kleuren f 1.20
FRANSE BOUCLé»WOL, geschikt voor japon»

nen, Pullovers, per knot 55 et

Gratis Breipatronen, alle zeer duidelijk en gemak»
keiijk te begrijpen.

"

Uw wol wordt gratis opgekluwd
Verder grootste sortering in Camisoles, Direc»
toires, Onderjurken, Herenondergoederen, Heren»
modeartikelen, Baddoeken, Theedoeken, Lakens,
Slopen, Tafelgoederen, Borduurkleden, Bedrijfs»
kleding.

Onze OVERALL vanaf f 2-95

Iïs beken'd om zijn oersterke kwaliteit, prima pas»
vorm, verkrijgb. in blauw en khaki, in alle maten

— Neemt éénmaal proef, U komt altijd terug

Ruime keuze in BABYGOEDEREN, Lakentjes,
Sloopjes, Dekens, enz. enz.

Eendrachtzegels worden in betaling genomen.
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manulacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40— 40a - TEL. 2087

Eens klant , . . blijft klant

CORSETTEN
Jarretelgordels

Bustehouders
vindt U in de meest uitgebreide zin voor

slanke en corpulente figuren.

Vraagt onze Bustehouder „Jeugdform",

vanaf 19 cent. — Vakkundige bediening.

KOOPJE
Kerkstr* 32-34

Telefoon 2391

0<ï
f

THEATER

<*
„MONOPOLE" *
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

x

x

Vanaf Vrijdag 2 tot en met Dinsdag 6 Sept. 8-15

5 Dagen! 5 Opvoeringen van de grote superfilm
der Tobis: Het grote monumentale Oosterse film»

werk

DE INDISCHE
GRAFTEMPEL
Een buitengewoon groots en spannend filmwerk.
Regie Richard Eichberg. Opwindende avonturen
in exotisch land vol mysterieuze schoonheid, duis»
tere hartstochten en alles trotserende liefde. Drie
maanden filmde Eichberg met zijn staf en spelers
in Britsslndië, waardoor opnamen ontstaan zijn zo»
als nog nimmer in 'n film vertoond werden, doch.
niet alleen de entourage is uniek, ook de geschie»
denis is zó spannend en avontuurlijk, dat U zult
popelen van verlangen om alle avonturen te leren
kennen uit 't monumentale filmwerk De Indische
Graftempel.

Verder een subliem bijprogramma.
Toegang boven de 14 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre <50, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Woensdag 7 en Donderdag 8 Sept., 8.15 uur op»
voering van een geheel nieuw programma!

GRACE IWOORE en CARY GRANT in

ALS JE VERLIEFD BENT
De geestigste en vrolijkste van alle Grace Moore»
films. — 'Een toppunt van amusement! Men zal
zich ogen en oren uitwrijven van verbazing, als

men ziet en hoort, hoe ze Minnie the Moocher
zingt. Verder een mooi bijprogramma.
Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles=Balcon 75,
Loge 90 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Als hoofdnummer:

Joe E* Brown als: Circusclown
Een oerkomisch filmwerk waarbij de lachsalvo's
niet van de lucht zijn.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

!

:

t

i

4*
CABARET-DANCING „MODERN"

Stationsplein - Zandvoort
Populaire prijzen - Vrij Entree

Zaterdag 3 Sept. JUBILEUM-FEESTAVOND

TUMMERS
NACHTFEEST tot 4 uur! Surprises - Attracties

Voor deze avond wegens de grote kosten van het uit-

gebreide programma Entree f 0.50 * Medewerkenden o.a.

SILVAIN POONS
BERT VAN DONGEN - CHARLES AERTS-
PROF. BEN ALI LI BI - NOL NABARRO -

RENALI - STEFFI POHL
Dansmuziek: „THE RHYTHM MANIACS" uit Haarlem

JOHN KAPPER en zijn melodisten uit Amsterdam

ZONDAG 4 SEPT.

Groot Sluitingsfeest (Afscheidsavond)

Verenigings-
Diploma's, Programma's, Biljetten enz. enz

G erte nbacl
Achterweg I - Telefoon 2935

N B

Bi
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GUMMI-:
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ

L. BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Zonnebrand-
artikelen en

Insecten dodende middelen

BREIT EN HAAKT
met onze prachtige

WINTERWOL
Grote verscheidenheid v.an de modernste kleuren.

Voor de Dames hebben wij zeker iets wat aan=

staat: Kanterikleedjes, Handwerken, Theemutsen,
Borduurkleden enz. enz.

Voor de a.s. feestdagen een ruime keuze

FEESTARTIKELEN.

Magazijn „LI BELLE"
GROTE KROCHT 11

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Cosluums onfvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

De Kleding Specialist

. Fa. H. LUYTE Jr.
2 Pakveldstraat 3

Als appeltjes van Oranje!
Zo smaken onze

GROENTEN en FRUIT
en ondanks de stijging in prijs toch nog laag

Daarom zijn -wij steeds nog hef voordeligst

adres. Dus huismoeders naar:

WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.

Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

42. Het „heuveltje" lag tussen twee kokospalm
men in „Er zit zachte grond in, sprak meneer
Van Emmen, „'t is vast een opeenhoping van
veen." „In elk geval zitten we hier

beter dan in het hete zand!" zei Hans, die

spoedig daarop in slaap viel. Meneer van Emmen,
die eens naar boven keek, 'zag daar heerlijke ko»

hosnoten hangen. „Ach!" zuchtte hij, „hadden we
maar een van die noten hier!"

43. Pang! Nauwelijks had hij 't gezegd, of er

kwam een ontzaglijke kokosnoot op z'n hoofd
vallen, zodat aan z'n verlangen op de meest on»
verwachte wijze voldaan werd. „Au! Au!" riep

meneer Van Emmen, die met armen en benen
tegelijk spartelde Maar drommels, wat ges

beurde er nul De heuvel begon plotseling te be*
wegen ,,'n Aardbeving!" riep meneer Van
Emmen, doodsbleek. „'Neen, drijfzand! Help!
Help! We zakken er in!"

HET WAS AL LOF,WAT DE KLOK SLOEG
Onze laatste zomeicliënten zijn 'bijna vertrokken en we ontvingen nu reeds nieuwe
cliënten voor het naseizoen op recommandatie. Dit spreekt toch voor zichzelf, dat
de slager van Zandvoort is

„DE CONCURRENT"
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 7 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant
Zondags van 10—2 uur geopend. Dinsdag 6 Sept. tot 12 uur geopend

!

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

verkoopt EEN
kwaliteit D E
BESTE.

GREEP UIT O'NZE PRIJZEN:
Doorregen Osselappen, vanaf 50 et
Riblappen 60 et
Biefstuk S5 et

KalFslappen 75 et

Kalfsfricandeau 90 et

Vet Spek, per pond 40 et

Mager Spek 50 et

Pekelvlees, per ons 16 et
Ham, per ons 16 et

— Dinsdag 6 Sept. na 12 uur gesloten —
Schoolstraat 3 - Telef. 2703

bij de Haltestraat

Voor de INBOEDELVEILING
op MAANDAG 12 SEPT. Kostverlorenstraat 24,
kunnen NU REEDS -goederen worden opgegeven,
desverlangd gehaald.

Belast zich met het 'houden van inboedelveilingen.

Zie uitgebreide advertentie volgende week.

Veilingdirectie De Witte Zwaan
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

N.V. WATERDRINKER.

STATIONS-TAX
ttGARAGE „OSTA

6. Veninga -Kostverlorenstr. I 2929
GROTE BAGAGEREKKEN MET IMPERIAAL

De Boterham smaakt het lekkerst met

Fijne Vleeswaren
maar dan moeten zij ook alleen van Ie kwaliteit
zijn. — Dat is ook onze reclame.

Probeert eens onze heerlijke Schouderham 18 et
Leverworst, per ons 9 et

Fijne gekookte "Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Leverworst

Bloedworst

Kalfsboterhamworst

Haagse Leverworst

Berliner
Leverkaas

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.
PRUIMEN, per pond vanaf 15 et

PRIMA GEDROOGDE APPELEN, ..p.p. 35 et

TUTTIE FRUTTI, per pond 35 et

ABRIKOZEN, per pond 49 et

Buitengewone loyaliteit JAM, per pot . . 29 et

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

. J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Paarden Rookvlees
Plockworst
Lever
Bacon
Grove snijworst.
Osserookvlees
Pekelvlees van fa Cohen

Avondtekencursus Zandvoort
Behoudens goedkeuring van B. en W. dezer
gemeente, zal er de a.s. winter wederom ge»
legenheid zijn zich te bekwamen in:

a. bouwk. tekenen
b. werkt.kundig tekenen
c. vakfekenen voor schilders, loodgieters,

metselaars en meubelmakers
d. perspectieftekenen
e. befontekenen
f. grafostatica.

De onder B genoemde lessen alleen bij vol*
doende deelname.

Volledig prospectus gratis bij den conciërge
v.d. Oude Bewaarschool aan de Duinweg
en bij den cursusleider, Uranusstraat 37,

Haarlem.

2 avonden p.w. Lesgeld f3. p.m., f 0.70 p.w.

Aangifte op Maandag 5 September
van 20^—21 uur a.d. School.

A. RAUWÉRDA, Cursusleider

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD -- BELASTING -- AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

m
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AARDAPPELEN
1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol

1 kist GROVE ANDIJKER MUIZEN
KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN
KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS

GEELBLAADJES

RONDE BLAUWEN
FRIESE BORGERS

OPPERDOEZER MUIZEN
ANDIJKER MUIZEN
PRACHT 'DUINDREELINGEN <.

ZANDVOORTSE GROVE
ZANDVOORTSE DRIELINGEN

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

ƒ 0.75

ƒ 0.90

ƒ 0.80

ƒ0.80

ƒ 1.25

"

ƒ 1.25

ƒ 1.20

ƒ 1.20

ƒ 1.12V-.

ƒ 0-85

ƒ 1.25

ƒ 1.25

Prima Bevelanders,! koken niet af, 25 kg f 1.10
ZANDVOORTSE DUIN 8 et per K.G. 25 K.G. FÏ5Ö
ZANDVOORTSE DUIN kralen 25 K.G. f 1.75

De aardappel voor Uw Winterprovisie. Vraagt prijsopgave per HX

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476

m
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Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. OoK in
Bentveld en Aerdenhout.

wsmi m\m4:n m» in aooaooan c w 2 lm jpic jc 3 r j
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De nationale feestweek
zal een dubbel feest zijn, indien U bij ons Uw

Oranje en Groen
bestelt, doch doe 'het vroegtijdig, de vraag is nu*
reeds groot.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060'

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twea

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18-

Geen fooien!

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuite

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 's=Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»
me van den bondspenningmeester F. Hoek te
'ssGravenhage of toezending van postzegels-
tot een bedrag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be-
langrijk door dokter TUYT te 's»Gravenhage, ge*
schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

Schoolbehoeften 5
Levering van alle schoolboeken voor elk p
onderwijs. — Prachtige schoolvulpenhouder
„Parkette" met zware gouden pen ƒ 4.50, S

met garantie. h-

Mooie sortering leren Schooltassen, 5
diverse Agenda's enz. enz. S

Ziet onze Cahiers en Kwarto's met prima
zwaar papier. — Billijke prijzen. S
Boekhandel - Leesbibliotheek g

W. J. LORENZi
HALTESTRAAT 15 — TELEFOON 2154 ft

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGER/I. en GEfVlEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouVdo of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r*i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JJHP" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6W GAZELLE RIJWIELEN

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 4 Sept. 10 uur: Ds. Tuinstra, Heerlen.
Dinsdag 6 Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Bxederodestraat 31

Zondag 4 Sept. 10.30 uur: Ds. H. C. v.d. Brink-
nam. 5 uur: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 4 Sept. 10 uur: Ds. N. A. Waaning,
Bediening H. A.

nam. 17 uur: Herdenking Jubileum Koningin-

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 4 Sept. 10.30 uur: A. v. Biemen, Leiden-

NED. CHR. GEMEENSOHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur geen samenkomst.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR-
Zaterdag 3 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.30 uur.
Vrijdag 9 Sept. Aanvang v.d. Sabbath 7.15 uur-
Zaterdag 10 Sept. 'Einde v.d. Sabbath 8.13 uur.
Ochtendgebed op Sabbath te 8-30 uur.

Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

VLAGGEN
WIMPELS EN VLAGGENSTOKKEN.

RECLAMEsVLAG met STOK en HOUDER,
grote maat, kleurecht ƒ 3.00-

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telef. 2164

\ï
^
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOlIRANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT»'. „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 5446

Uitgave (jrertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.öQ

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Mcfëilijkhe&en zijn er altijd nodig geweest

voor de ontwikkeling der mensen.

HENRIETTE MOOY.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

DemoCr-aten, xvèest adtxef!

Om verschillende redenen hebben we <ïïtmaal
'gedurende het hoogseizoen de rubriek Democra-
tische Brieven stopgezet. Gelijk reeds aangekon»
digd openen we echter met dit nummer weder
deze voor ons blad zo kenmerkende rubriek.
Men vergunne ons hierbij 'enkele opmerkingen

te maken, die — naar^we hopen — «leze rubriek
ten goede zullen komen.

Ieder weet —. 'de naam duidt het ook genoeg*
zaam aan —, dat het doel van deze rubriek is:

een vrije tribune ie zrjn voor allen, die de demos
cratie levensvoorwaarde achten voor een menss
waardige ssmenteving. ïn het inleidend woord tot
deze rubriek schreven we indertijd o-m.:

Dagelijks gebeuren er of worden er n'agela*

ten dingen in onze woonplaats, in öhs land,
ïti de wereld, die waard zijn getoetst te wor»
den aan een zuivere democratische opvat» i

tmg. En van die izaivere democratische op» '

vatriïig heeft naaT onze mening geen enkele '

politieke !oï
i

godsdienstige .richting het mo=
v

nopolie. Zij kan tot tiitfflg kamen door de
mond van den partijloze evengoed als door

r <&ie van don partijganger, zij kan het brein
,.

verlichten "van den protestant, katholiek,
"vrijdenker, "vrijmetselaar, jood, liberaal, so=
«cialist 'enz. --enz.

-Zij allen, vogels dus van diverse pluimage,
-zijn ons dan ook even welkom in 'deze' ru»
briek. Un 'ook is het ons om het even, of
men eigen 'of anÜerer doemenlateïvwensen
en 'Strevingen toetst "aan 'dat zuiver demo»

cratisch' inzicht, we "beginnen althans met de
grootst mogelijke vrijheid in de keuze der
'onderveerpen toe 'te 'laten.

TSn-ofrmi de werkelijkheid aan .onze verwach»
Hingen heeft beantwoord? 'Neen en ja!

«t'JVeen, .wat'betreftlheti'aantal dergenen, dat zich
. tot het schrijven van een of rmeer artikelen ge»
'drongen woelde, neen ook, wat "betreft de ver»

.-seneidenheid der behandelde onderwerpen.
Ja, wat betreft de 'belangstelling, waaimee door

'de 'lezers ksnnis werd'>genomenvvaa' de artikelen
ten -polemieken in deze-rubriek.

"Hun passieve belangstelling is -v-oor ons thans
nog voldoende reden om op de ingeslagen weg
>voort te -gaan. 'Maar toeh 'zal erimeer actieve be=
'langstelling moeten ' kooien van al degenen, die
<de capaciteiten hebben om eigen gedachten te
vormen, te ordenen- en> onder woorden te brengen,
wil deze rubriek tenslotte waar'd zïjn te worden
gehandhaafd.
(Men vergete b.v. ook niet, dat 'de rubriek der

Dem. Brieven ons drkwjjls noopt andere zaken
weg te laten, dan wel in groter omvang — 6 pagi»
na's teweESchijnen.'Qsn wèlke-reiden vrijwillige
abonnementen ons ook aog steeds -zeer welkom
zijn!)

Iedere democraat, die op deugdelijke wijze
medewerkt aao deze rubriek, bevordeit daardoor
een duidelijker' bewustwoiden van de waarde der
democratische levensbeginselen. Iets, -Avat m de
huidigeromstantiigheden — ook in Zandvoort —
zeker nog geen-everbodige weelde magüheten.
HoeKandvoort staat tegenover de vraag 'Dèmos

cratie of Dictatuur, zal het volgend jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen -wederom kuitoen blij»

Jken.
Van airde partijen en groepen, die democratisch

j-gezind zijp, hopen we voor deae rubriek heschou»
wingen te mogen R-erwachten over hun doel en
^streven in «verband speciaal men: die verkiezingen.
Want het <mag de ingezetenec van Zandvoort
wel tijdig genoeg iduidelijk Worden gemaakt,
waarom het bij de a.«, gemeenteraadsverkiezingen
gaat en op welke w^jze een dccmocratische ge»
meenschap het best wordt gedïeajd bij de ean»
didaatstelling ,en bij de stemming.
Behalve deze kwestie aijn er echte-r nog zo heel

•véél, <die ondei- democraten bespreking nodig en
;nuttig maken, .en dus feitelijk een kfantenrubriefc
,als deze vereisen, dat wij ar niet metï van willen
.zeggen.
Aan dö actieve democraten, die tot heden reeds

•blijk gav,en hun %aak ten opzichte van deze ru»
'briek te 'begrijpen, .betuigen wij tenslotte onze ei»

fcentelijkheid. Dat hun goede voorbeeSd thans
ruime navelging moge vinden, .ten bate der demo»
ftraj'jet

VE REDACTIE.

Een waarheid als een koe, zult ge zeggen. In»

derdaad, en al een oude koe ook. Want deze woor»
den sprak Z.Ex. anderhalf jaar geleden Ibij de
opening van de bijeenkomst van experts der Oslo»
staten.
Dat er in die anderhalf jaar nog geen noemens»

waardige verbetering is gekomen, ligt blijkbaar

niet aan de goede wil van Dr. 'Colijn, want boven»
staande woorden liet hij voorafgaan door deze zin:

De noodzakelijkheid om tot resul-

taten te komen is overweldigend.

We zijn het er roerend mee eens, en nadrukkc»
lijker fcon het al haast niet gezegd worden, en
todh: nog steeds geen merkbare resultaten.

»Maa*r moeten we dan zo langzamerhand niet'

gaaaa itfoncluderen, dat de economische experts van
de oude stempel de chaos niet kunnen verbeteren9

Hoeveel jaren zit ons oude economische stelsel

nu al vast als een schip op het strand? Ofschoon
reddeloos verloren wordt daaraan toch nog steeds
a'lle aandacht besteed, in plaats van over te ga-r
tot de bouw van een nieuw economisch schip, dat
geen armoede naast overvloed zal dulden.
iHoe het precies moet worden, kunnen wij ge»

wone mensen niet zeggen, maar als burgers van
de Nederlandse staat hebben wij het recht — ik
zei dit reeds eerder — om nu eindelijk eens resuU
taten te eisen.

Die noodzakelijkheid is inderdaad overweldig
gend.
Welaan, de derde Dinsdag in September, bij de

opening der Statcn»Generaaï, krijgen we weer 'een
troonrede en een begroting. Het aandeel van Dr.
Colijn daarin is zeer groot. We mogen dus hoop
'hebben, dat nu eindelijk eens resultaten gepresen»
teerd zullen worden. Gebeurt dat ook ditmaal
niet op heel duidelijke wijze, dan bewijst dat toch
wel de machteloosheid der regering. Én dan mo»
gen, neen moeten wij eisen een regering, die niet
alleen inziet, dat de noodzakelijkheid om tot re»
sultaten te komen overweldigend is, maar die ook
in staat is, om die resultaten te bereiken.
Dat is nodig, hard nodig, om die resultaten zelf,

maar ook omdat in een democratisch land de
machteloosheid der regering om werkelijke resul»
taten te leveren enkel wind blaast in de zeilen
der dictatuurbewegïngen. Overigens ten onrechte,
want wat we nodig hebben is niet één sterke man,
maar vele verstandige mannen en vrouwen, die in
st'aat en bereid zijn, om onafhankelijk van tra»
dities de zaak tip te knappen. Gesteld voor de
keuze „bruut of brein" (J. W. Schotman in „Naar
open water") kiezen wc het 'brein, omdat we mens
willen zijn en blijven en geen geweldenaar of
krachtpatser wénsen te -worden, en ook vooral,
omdat moeilijke vraagstukken nog altijd 'beter
door het verstand opgelost "kunnen worden dan
door de vuist.
Maar laten we nu eerst afwachten, wat de

derde Dinsdag 'm. September -ons brengt.
'DIXI.

HET ORANJEFEEST.

i
• Hei gaat om Resultaten.

Gelijk een goed Hollands huisvader betaamt,
ben ik na de vacantietijd begonnen met althans te
trachten een beetje orde te scheppen in de stapels
paperassen op mijn kamer. Jk begon met een berg
oude kranten, maar ver kwam ik niet. Want al

heel gauw zat ik hierin te neuzen en 'daarin te
lezen, en van weggooien — omdat je d'r.fodh niks
aan 'hebt, zoals mijn praetische ega betoogt —
kwam maar heel weinig. Op z'n minst las ik de
gedeelten, waarbij ik indertijd een streepje had ge»
tzet. 'En nu nog vond ik sommige uitingen en mede»
delingen zó frappant, dat ik tenslotte niet kon
nalaten er een enkele voor U over te schrijven.
Wat zegt gij, lezer, wel van deze woorden van

onzen ministcr»president dr. H. Colijn:

Er is overvloed van goederen in de wereld
1 en desniettemin, is er zoveel armoede, die

er niet behoefde te zijn. Misschien lijdt een
aanzienlijk deel •"der bevolking van de aarde
aan ondervoeding, terwijl er toch soms
voedsel vernietigd wordt als practisch ge»
volg van een op de spits gevoerde agra»,
rische protectie..

Op de nationale feestdag overhandigde burge»
meester H. van Alphen om 12 uur op het bordes
van het raadhuis aan de jeugddeputatie de Zand»
voortse vlag en hield en korte rede. Vervolgens
werd om 2 uur een zanghulde gehouden op het
Tramplein, waarna in optocht naar net voetbal»
terrein van „Zandvoort" werd getrokken, waar
een honkbal» en een voetbalwedstrijd werden ge»
geven. De voetbalwedstrijd eindigde in een gelijk
spel, 3—3, tegen het elftal van de CTVB. 's Avonds
werd in „Groot Badhuis

1" een feestavond georga»
mseerd, waaraan verschillende verenigingen mede»
werkten. Om 10 uur werd op het strand voor de
Strandweg een vreugdevuur ontstoken.

'Kort en krachtig kan bovenstaand bericht wor*
den genoemd. Van feestvreugde was jammer ge»
noeg geen sprake. Dit jubileumfeest was niet te
vergelijken met de feesten in Januari j.I., georgani»
seerd ter gelegenheid van de geboorte van iprin»
ses Beatrix. Eerlijk gezegd heeft de Oranjevereni»
ging dit keer een slechte beurt gemaakt, welke
niet gemakkelijk is goed te maken. Tot 12 uur
was het in de badplaats een. saaie geschiedenis. De
'enige plechtigheid, die indruk op ons maakte, was
de overhandiging van de Zandvoortse vlag door
'burgemeester Van Alphen aan de jeugddeputatie
Sober, maar indrukwekkend, vooral de rede door
den burgemeester.
Van ae zanghulde kunnen we niet veel goeds

vertellen. De jubileumcantate viel over het alge»
meen zeer tegen, vooral des avonds in de zaal van
„Groot Badhuis". De 'honkbalwedstrijd trok wel
belangstelling, maar 90% van het publiek was on*
bekend met de spelregels. Gelukkig, dat de voet»
balwedstrijd nog iets vergoedde. De feestavond in
„Groot Badhuis" is ons over het algemeen sterk
tegengevallen. De muziekkapel en de gymnastiek»
vereniging .„Oefening Staalt 'Spieren" vormden
een uitzondering en verdienen een extra pluim. De
toneelvereniging „De Schakel" voerde een saaie
éensacter op; onze mening over de cantate heb»
ben we reeds medegedeeld. Een woord van afkeu»
ring moet tenslotte gesproken worden over het
publiek (in het bijzonder achter in de zaal), dat
tijdens het programma steeds aan het praten was
en op het laatst zelfs onhebbelijk werd.

iDo leuke kinderwedstrijden slaagden uit»

stekend

HERDENKINGSDIENSTEN.

Maandagavond werd in de synagoge van de 'Ncd.
Isr. Gemeento een herdenkingsdienst gehouden
door den voorganger M. Frank. Dinsdagmorgen
had ook in 'de kerk van de Ned. Herv. Gemeente
een heidenkinsdienst plaats.

OPENINGSSTUK „PHOENIX".

De toneelvereniging „Phoenix" zal het winter»
seizoen openen met het welbekende toneelstuk
van Herman Heijermans „Schakels".

Mpt een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

SPREEKUUR LOCO»BURGEMEESTER.
De loco»buTgemeester, de heer C. Slegers, houdt

spreekuur elke Maandag, Woensdag en Vrijdag
van 11—12 uur ten raadhuize.

IMMANUEL»RBPETITIES BEGONNEN.
Woensdag is de eerste repetitie geweest en al

was het aantal niet groot, toch zagen wij weer en»
kelo nieuwe gezichten, wat ons de hoop geeft dat
do volgende repetities zich nog meerderen zullen
aanmelden.
Er is reeds prettig gezongen. De volgende week

zal ook een aanvang worden gemaakt met het in»

studeren van enkele oud»Hollandse liederen voor
de feestavonden in October.

Stel dus niet uit en kom Woensdag 8.15 uur in
„Ons Huis" zingen onder de uitstekende leiding

van Jac. Zwaan. U zult er geen spijt van hebben!!

FLORA»TENTOONSTELLING.

De gewone tentoonstelling van het Comité
„Flora" is dit jaar op Zondag 11 September in

„Ons Huis", Dorpsplein.
De plantjes moeten aldaar worden ingezonden

op Zaterdag 10 September tussen 2.30 en 4 uur.
Het is voor elk kmd aan te raden zijn plantjes

te brengen. Voor de mooiste exemplaren zijn

fraaie prijzen aangekocht; bovendien krijgt elke
inzender gratis een lot op een paar rolschaatsen
en ontvangen alle mzendertjes van de bewaar»
scholen ook nog een kleine verrassing.
De jury zal waarschijnlijk bestaan uit de heren

Vader, De Ronde en Reijer.
De tentoonstelling is geopend van 2.30 tot 5 uur

Ook ditmaal is er een draaïbord aanwezig. De
prijsuitdeling vindt plaats Zondagmiddag ong.
4 uur; direct daarna wordt het lot getrokken,
waarop de rolschaatsen vallen.
De plantjes kunnen worden teruggehaald Maan»

dag 12 September tussen 4 en 5 uur.
Het Comité.

«AVENRONDVAARTEN AMSTERDAM.
Aan het Station Ned. Spoorwegen zijn verkrijg»

baar voor reizigers in "t bezit van een plaatsbes
wijs naar of transiet Amsterdam (w.o. houders
van abonnementen enz.) plaatsbewijzen voor een
rondvaart op het IJ te Amsterdam van ong. 1 uur
langs de gehele vloot van de aanwezige schepen
der Koninklijke Marine tegen zeer verminderde
prijs.

Deze rondvaarten vinden plaats op 9, 10 en 11
September na 12 uur.
De boten IJsselmeer I en II varen twee maal

per uur af van de de Ruyterkade steiger 9 achter
het Centraal station, nabij uitgang IJ=zijde.

ZONDAGSSCHOOL.
Zondag 11 Sept. begint weer de Zondagsschool

van de Zandvoortse Kring „Godsdienstig*Leven".
Alle ouders, die tot nu toe hun kinderen zonden,
wekken we op, ze thuns weer te zenden. Ook an»
dere kinderen zijn natuurlijk van harte welkom.
De groteren van 9—13 jaar verwachten we om
12 tot 1 uur in 't gebouw Brugstraat 15; de klei»
neren van 6—8 jaar in de Oude Bewaarschool,
ook van 12 tot 1 uur. Bij voldoende deelname
ikomt er een aparte club voor 5«jarigen.

Het bestuur van de Zondagsschool
van de Kring.

BLOEMPJESDAG „SONNEVANCK".
Ieder kent wel het Christelijk Sanatorium „Son»

nevanck" te Harderwijk.
Reeds meer dan 200 patiënten van alle gezind»

ten en uit alle provincies worden daar verpleegd.
Echter zijn er heel veel patiënten, die het ver»

pleeggeld, hoewel reeds zeer laag, toch niet kun»
nen betalen.

Gelukkig is er aan het San. „Sonnevanck" ook
een Suppletiefonds verbonden, dat die mensen te
hulp komt.
Voor dit fonds nu wordt Woensdag 14 Sept. a.s.

een bloempjesdag gehouden.
Wij vertrouwen, dat gij allen hiervoor gevoelt

en gaarne die arbeid wilt steunen.

ARB. ZANGVER. „DE STEM DES VOLKS"
Afd. Zandvoort.

De zomer is weer voorbij en het seizoen voor
diverse organisaties is weer begonnen. Tot deze
behoort ook onze „Stem des Volks" die a.s.

Woensdagavond 14 Sept. weer met haar repetities
gaat beginnen. Op de sluitingsavond in Mei van
dit jaar hebben wij afgesproken om het nieuwe
seizoen weer vol moed lc beginnen. Aan deze
afspraak houden wij U en verwachten dan ook
ieder zonder uitzondering Woensdagavond 8 uur
in „Ons gebouw", Spoorstraat 51.

Ook al onze oud»leden en nieuwe leden zijn har»
tclijk welkom!
Aangezien wij in Oct onze medewerking zullen

verlenen bij het jubileum van de partij, is het
noodzakelijk, dat wij de repetities precies om
8 uur beginnen en ernstig studeren.

Laat onze eerste avond de inzet zijn van een
goede en prettige zangwinter.

Het Bestuur.

SPORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V „ZANDVOORT".

De uitslagen van j l. Zondag luiden:
Zandvoort 1—D.W.S.»comb., 2—1.

Sportman 1—Zandvoort 2, 4—2.

IHillmcn 2—Zandvoort 2, 1—0.

Het programma voor a-s. Zondag 11 Sept. luidt:

Laakkwartier 1—Zandvoort 1, 3 uur.
Laakkwartier 2—Zandvoort 3, 1 uur.

Zandvoort 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur
Zandvoort jun. Wedstrijden om de v.d. Aart»

beker, 10 uur (terrein R.C.H.)

Het derde elftal vertrekt om 11 uur per auto»
bus naar den Haag, terwijl het eerste elftal om
1 uur vertrekt.
De junioren vertrekken per fiets om 8.45 uur

vanaf het Tramplein.

De wedstrijd Zandvoort 2—Zeemeeuwen 2 gaat
om een wisselbeker, beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse Politie Sportvereniging. We hopen
op een sportieve en prettige wedstrijd

Aan de leden, die op Donderdagavond trainen,
delen wij mede, dat, met het oog op de vroeg in»
vallende duisternis, de training voortaan om 6 uur
begint. Degenen, die hiertoe m de gelegenheid zijn.

wordt verzocht hiervan gebruik te maken.
J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 2358
Uitslagen van Zondag IJ.:

RCH 2—Zeemeeuwen 1, 2—0.

Zeemeeuwen 2—Kemphaan, 3—4.

Vastgesteld voor a.s. Zondag.
THB 1—Zeemeeuwen 1, 2 uui.
Zandvoort 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur. Politie»
beker.
THB 3—Zeemeeuwen 3, 1 uur.
Aangenomen werden als lid de heren J. de

Groot, A. v. Duyn, H. Schuilenburg, H. Cordes.
Maandagavond 8 uur Alg. Vergadering in „Ons

Huis".

DE BEKERWEDSTRIJDEN BIJ O.S.S.

Mevr. H. KoperzEngbers en de heer

J. H. Brink winnen.

Donderdag 1 en Vrijdag 2 September j.1. vonden
aan de Zandvoortselaan de jaarlijkse onderlinge
athletiekwedstrijden van de gymnastiekvereniging
„Oefening Staalt Spieren" plaats. Deze wedstrij»
den golden tevens als 2e gedeelte voor het tour»
nooi (gymnastiek en athletiek), waarvoor door
oud»burgemeester J. Beeckman en res.»majoor G.
Stel wissel»bekers waren beschikbaar gesteld.

In het totaal»klassement plaatste mevr. H. Ko»
per—Engbers zich met 3307 pt no. 1, daarbij de
winnares van verleden jaar, mej. C. van Konings»
bruggen, achter zich latend. Bij de heren wist "de
bekerhouder van verleden jaar, de heer J. H. B.
Brink, ook nu met 4017V_> pt het hoogste aantal
punten te behalen.
Van het athletiektournooi luidt de uitslag als

volgt:

Dames- 1 Mevr. iH. Koper—Engbers 1619V> pt;
2. C. v Koningsbruggen 1257 pt;""3. J. Zwemmer
1193 pt; 4. A. Zwemmer 10(50 pt.

Heren: 1. .1. v.d. Bos 21891
/-. pt; 2. S. v.d. Bos

1627 pt; 3. Th. Allebes 1471 pt; 4. H. de Roode
1405 pt.

EERSTE HANDBALWEDSTRIJDEN BIJ O-S.S.
Zondag 4 September j.1. hadden aan de Zand»

voortselaan handbalwedstrijden plaats voor dames
en heren van O.S.S. tegen die van de gymnastiek»
vereniging Amsterdam»Zuid uit Amsterdam.
Het debuut van beide ploegen was niet onver»

dienstelijk. Zowel de dames als de heren wonnen,
resp. met 5—3 en 4—2.

Zandvoort is dus weer een sport rijker!!!

GEVOLGEN VAN DE DRANK.
Drank, het besturen van een auto met gedoofde

lichten en het links houden op de Zandvoortse»
laan: resultaat een botsing!
Een zekere H.V. botste Zaterdagavond j.1. op

de Zandvoortselaan tegen een andereauto, ten
eerste doordat hij dronken was, ten tweede door»
dat hij links van de weg hield en ten derde door»
dat bijzonder licht reed. Persoonlijke ongevallen
hadden gelukkig niet plaats, maar de materiële
schade was vrij groot. V. bracht de nacht van Za»
terdag op Zondag op het bureau van politie door
om z'n roes uit te slapen. Zijn wagen moest wor»
den weggesleept.

* BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 2 tot en met S September 1938

Geboren Beatrix jMana, dochter van S. Kalf
en M. A. Vredcnberg. l

Ondertrouwd: G L. Boot en J. P. Gieske, Zand»
voortselaan 349; G Visscher en M. C. C. Drom»
mei, Willemstraat 19; A J. Koper en G. v.d. Meij,
Smedestraat 13; J. Brand en A. Terol, Haarl-str.SS
A. Th. Vink en A. G. Verhage, Stuyvesantplein 25
zwart, Haarlem.

Gehuwd: P. van Loon en C. .T. van Roon, Burg.
Engelbertsstraat 105 achter, G. Venema en D.
Witkop, Middenmeer, Brugstraat.

Overleden: P. G. Dijkstra, oud 56 jaar; W.
Schipaanboord, oud 62 jaar.

Gevestigde personen:
R. H. Vermey, van Naarden, Boul. P. Loot 42.
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Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoottt
Dr. Metzgcrstraat 75a

ANNIE EHRBECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr.: Lod. v. Deysscllaan 174, Haarlem

IVÜEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

DE HULDIGING VA'N MEESTER DAMEN.
Wie kent in Zandvoort meester Damen niet; we

zouden «eggen bijna iedereen en geen wonder,
want het was Zaterdag 25 jaar geleden, dat hij

werd benoemd als onderwijzer te Zandvoort.
Deze dag is dan ook niet onopgemerkt voorbij»

gegaan en Zaterdag heeft in School C een huldi»
ging plaats gehad.
'Na per auto van huis te zijn afgehaald zongen

de kinderen hem enige liederen toe terwijl ihet

hoofd der school, de heer J. W. Werkhoven hem
toesprak en tot uiting bracht de goede (harmonie,
die er steeds onderling heerste.
Als aandenken had de heer Damcn namens het

onderwijzend personeel een schemerlamp in ont»
vangst te nemen, terwijl mevr. J. W. Daems als

voorzitster 'der Oudercommissie <len heer Damen
een horloge met inscriptie aanbood, wat geschon»
ken was door leerlingen en oud»Ieerlingen.
Tot slot sprak de Wethouder van Onderwijs den

jubilaris toe.

Uit de vele bloemstukken en gelukwensen, die
de heer Damen in ontvangst had te nemen kwam
tot uiting, welke waardering men voor zijn werk
heeft en het zal meester Damen een onvergetelijke
dag geweest zijn.

CABARET „MODERN" GESLOTEN".
Een buitengewoon aardige attractie is uit Zand*,

voort verdwenen. Het cabaret „Modern" heeft de
deuren voor enige maanden weer gesloten, doch.
komt in het voorjaar van 1939 weer terug. Vele
verbeteringen zullen dan worden aangebracht;
waardoor het publiek zich niet één avond behoeft
te vervelen. U bent in 1939 welkom, directie van
„Modern".

PEDICURE
Wetenschappelijke verzorging. Een weldaad voor
Uw voeten!

Voll. behandeling ƒ 0.90. Bij abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestr. 7 - Tel. 2612

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Als bewijs van ons 'betoog omtrent de hulp die
men door hogere bestuursorganen (aan de middens
stand b.v-) heeft getracht te verlenen, mogen we
o.a. het lborgstellingsfonds noemen.
'Een juichkreet steeg op onder hen die hiervoor

ijverden en onder hen die in moeilijkheden vers

keerden en reikhalzend uitzagen naar enige hulp
want waarom, zo redeneerden zij, wel aan de ar»

'beidende klasse en sommige grote maatschappijen,
maar niet aan ons die toch een zo belangrijke
schakel vormen tussen kapitaal en arbeid. En toen
het bekend werd, dat de regering met 40% wilde
deelnemen aan het verlies, dacht men dat het
aande van de ellende gekomen was. Maar toen
daarbij de gestelde bepalingen bekend werden,
was de teleurstelling voelbaar, want om in aan»
merking te komen voor een voorschot of het ver»

krijgen van crediet, waren de eisen weinig minder,
zo al niet zwaarder, dan bij de een of andere bank»
instelling, immers men moest aantonen, dat 't ge»

vraagde bedrag toereikend was om daarmede ten
volle geholpen'te zijn, terwijl dit bedrag slechts bij

hoge uitzondering de ƒ 500.— mocht overschrij»

den en deze bedragen mochten niet aangewend
worden tot verbetering of uitbreiding der zaken.
Het is dan ook merkwaardig, hoeveel aanvra»

gen werden afgewezen op grond dat, volgens on»
derzoeker;,, de man niet meer te helpen was.
Men kan gerust aannemen, dat dit in de meeste

gevallen op papier juist was.
Dit overzicht zal den lezers wel duidelijk ge»

maakt hebben, dat hier geen gevoelsargumenten
hebben gegolden, dat dus ook'deze hulp slechts

uit materialistische overwegingen werd gegeven
of geweigerd en toch waren er heel veel onder
hen die vol vertrouwen de zaken wilden voortzet*
ten, hopende met de hulp van de Voorzienigheid
het wel weer te kunnen redden. Dit is ook aan
hen die over deze gevallen hebben te beslissen

bekend, doch hier ontbreekt weer de grote factor
„naastenliefde".
Wc weten echter heel wel, dat een maar raak

geven zeer spoedig tot uitspattingen aanleiding
i

zou geven, maar in heel veel gevallen zou een
ruimer opvatting van de taak der beheerders, wel
degelijk resultaten hebben gehad en heel veel mo=
rele en materiele ellende hebben kunnen voor*
komen. Men zou daardoor heel wat gezinnon de
bedelstaf hebben bespaard.

De Commissie.
(Wordt voortgezet)
Zandvoort, 7 September 193S.

QDOoonaosoanonoa
De Goedkope Amsterdammer is

goedkoop en heeft voor U alle rijwielonderdelen,
Stofzuigers, electranmateriaal, babyboxen, auto:
peds, rijwielen voor groot en klein.

Komt U eens kijken ?

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

Doaonoaonnnooann
TE KOOP
'n zo goed als nieuw wit geëmailleerd merk GAS»
FORNUIS, 3 pits Gasstel met plaat, enkele solide
Vloerkleden enz.

Tevens to koop gevraagd nette gehele of gedeel»
telijke inboedels, kleding enz.

Mej\ E» Bol - Duinstraat 3

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

EEN WAGEN NODIG??
bel op» 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

HET IS BEWEZEN
dat de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
het goedkoopst in prijs en het hoogst in kwaliteit

is. Voor reclame alleen heden Zaterdag een fles

Puddingsaus alle smaken 10 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

Laat ons Uw Schoenen repareren
HEREN ZOLEN EN HAKKEN . . ƒ 1.40

DAMES ZOLEN EN HAKKEN . . ƒ 1.20

KINDER ZOLEN EN HAKKEN, v.a. 0.90
HEREN HAKKEN ƒ 0-45

DAMES HAKKEN ƒ 0.35
KINDER HAKKEN, vanaf ƒ 0.25

ook voor Kousen-reparatie
HALTESTRAAT 7 - TEL. 2612

Bloemenmagazijn „Erica"
wordt tijdelijk gevestigd

HALTESTRAAT 4
(tc9enover

C%.T ctssT^

Sertenbachs Leesbibliotheek

„GELRIA"
DE NIEUWE HAVANK»SERIE o.a.:

De Man uit de verte.

Het Mysterie van St. Eustache.
Het Raadsel van de drie gestalten.
IHet 'Probleem van de twee hulzen.

2605* Belinfante, E., We slaan er ons door.
2611* Betlem, Guus. De verjongingskuur.
2590 Brookman, L. Toby, de charmante.
2598 Buchanan, L. De moord in de ondergrond.
25S1 Ghristie, A. Het geheim v.d. zeven schoor»

stenen.

2594 Cox, E., De persfotograaf als speurder.

ACHTERWEG 1 BIJ DE HALTESTRAAT.

Vanaf 1 September na 8 uur gesloten, Zaterdags
na 10 uur.

OOK IN BADCOSTUUM WELKOM IN DE
KERK.

In de aan de Engelse Oostkust in het graaf»
schap Kent gelegen ongeveer 13.000 inwoners tel»

lende badplaats Deal heeft de geestelijke van het
Anglikaanse kerkje, John Ivor Wensley, het de
badgasten, die Deal voor hun vacantie uitzochten,
wel zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Hij liet be»
gin dezer maand bekend maken, dat 'de badgast,
wil hij in de kerk komen, zich niet bepaald stem»
mig behoeft te kleden, doch dat hij desnoods in

badcostuum mag verschijnen. „Kleed U aan, zo'
als ge zelf verkiest. Maak het U gemakkelijk! Ik
kan me indenken", aldus de geestelijke, „dat vele
gasten tegen een bezoek aan de kerk opzien, om»
dat men zich dan zo officieel moet kleden. Maar
een kerkbezoeker in badcostuum is mij even wel»
kom als iemand, die zijn Zondagse kleren draagt!"

(N.R.Ct.)

MONDACCORDEONWER. „EXCELSIOR"

Hierbij deelt het bestuur mede, dat de repetities

weer zijn begonnen. Zij die zich -willen opgeven
als lid, kunnen dat doen op de repetitie a.s. Maan»
dag tussen 8—10 uur in „Ons Huis", of bij de be*
stuursleden. Ieder is welkom!
Komt allen op tijd!

I-I. POOTS JUBILEERT.

25 jaar schijnt te Zandvoort maar een peule»
schilletje te zijn want het regent jubilea van 25
jaar.

Meester Poots is ook zo langzamerhand gaan
behoren tot diegenen, die men als „Zandvoorter"
betiteld, men kan geen Zandvoort indenken zon»
der meester Poots.
Wat 'heeft 'hij zich ook op sociaal gebied niet

Steeds verdienstelijk gemaakt naast zijn werkkring
als onderwijzer.

Daarom was 'het 'Donderdag 1 Sept. een feestdag
op School B en de heer Poots had in de versierde
klas vele gelukwensen in ontvangst te nemen, ter»
wijl hij toegesproken werd door den heer A. Paap
namens de Oudercommissie, leerlingen, oud»leer»
lingen en ouders.
Voor het Gemeentebestuur sprak de Wethouder

van Onderwijs.

Het hoofd der school sprak den jubilaris met
hartelijke woorden toe en schetste wat de heer
Poots steeds voor het onderwijs heeft gedaan.
Namens do Ared. Bond v. Onderwijzers sprak

de heer Sterrenburg en de heer 'H. Volger namens
de Commissie tot wering van schoolverzuim.
Het zal voor den heer Poots een dag zijn ge»

weest, die hem nog lang in herinnering zal blijven.

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

COUPEUR
Grofe Krocht 23, Telef. 2»5»7*4

Onze naam waarborgt U een cor»

recte 'bediening. Bij ons geen risi»

co. .Wat wij doen is AF en maken
daarom veel op recommandatie.

Ook met veranderingen hebben
wij steeds succes. <

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkl

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATER'DRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Aangekocht:
Wortelnoten Chiependeal Salonameublement, be»
staande uit Salonkastje, Bank, 2 'Clubs, Tafeltje en
4 Stoelen.

Iets aparts.
Mooi nieuw eiken Slaapkamerameublement en
vele andere goederen uit eerste klas inboedel.

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Tel. 2164

MET VACANTIE.
Burgemeester van Alphen is Woensdagmorgen

met vacantie gegaan.

TUiMMERS JUBILEERDE.
'De humorist en conferencier Tummers'" vierde

in Cabaret „Modern" j.1. Zaterdagavond zijn 20»
jarig jubileum. Vele collega's waren naar Zand»
voort gekomen, o.a. Sylvain Poons, die enige ma»
Ien optraden. Poons had natuurlijk veel succes en
er is dan ook hartelijk gelachen. Hij trad voorts
als „ceremoniemeester" op en overhandigde o.a.

namens de directie van „Modern" en vele collega's
aan den jubilaris talrijke bloemstukken. Ook An=
bouquet bloemen in ontvangst nemen. Het was
gela werd niet vergeten en moest een prachtig
niet alleen voor Tummers, doch ook voor het pu=
bliek een „knal«avond"!

ZANDVOORT WEERT ZICH.
Op de Dinsdag 6 September gehouden Wieier»

wedstrijden „Rond de Maliebaan" te den Haag, ge»
organiseerd door de HJR-C. Hollandia, werd deel»
genomen door onze plaatsgenoo't Cor -v. Eldik.
Wij hebben deze jonge renner zien rijden en de
goede stijl, waarmede hij afstak bij' de andere rfj»

ders, viel op.
In de 35 ronden, 45 km., plaatste hij zich steeds

gunstig bij het peleton en het resultaat was dat
hij zich in de klasse nieuwelingen en onafhanke»
lijken als derde geplaatst zag achter de zeer snelle
rijders, die elkaar geen kamp gaven, Chr. Smits,
Rotterdam en M. v. Ingen, Amsterdam.

NEDERLAND VLIEGT
De resultaten, welke gedurende de maand Au»

gustus op het binnenlands luchtnet 'behaald wer»
den, geven duidelijk blijk van de rol, welke het
vliegtuig zowel in het handels» als in het toeristen»
verkeer speelt.

Zo passeerden op het vliegveld Haamstede ruim
2000 passagiers tegen 1202 in Augustus 1937, een
stijging dus van circa 65°/o.

Van de dienst Amsterdam»Leeuwarden»Gronin»
gen werd gebruik gemaakt door 2364 passagiers
tegenover 237 in 1937; aangezien in 1937 'Leeuwar»
den niet werd aangedaan, moet de grote stijging

in het vervoer op deze lijn toegeschreven worden
aan de inschakeling van dat station, hoewel ook
Groningen alléén een grote stijging boekte, n.L
van 237 in 1937 tot 1010 in 1938."

Het vervoer naar en van Texel vermeerderde
met niet minder dan ca. 55°/o, d-w.z. van 1531 pas»
sagiers tot 2371 in 1938.

Ook Eindhoven kreeg zijn deel; van en naar dit

station reisden in Augustus 692 passagiers, 273 in

1937.

Dat ook de rondvluchten zich in de publieke 'be»

langsteliing mogen verheugen, blijkt wel uit het
feit, dat zich tijdens 'het op de Nationale Feestdag
op Schiphol gehouden luchtvaartfeest, ruim 1150
gegadigden -voor een vlucht boven de versierde
hoofdstad meldden. Ook de avondvluchten had»
den succes; hierbij werden niet minder dan 200
passagiers vervoerd.

INGEZONDEN.

Zandvoort, 7 September 1938

Aan de Redactie -van de Zandv. Crt.

M.H., Ondergetekende verzoekt UBd. beleefd
opname van onderstaande regels. Daar wij allen

delen in de vreugde, welke heerst over 't gehele

land met het 40»jarig jubileum onzer Geachte
Vorstinne, kan ik niet nalaten de pen op te ne»

men en m'n bewondering te uiten voor datgene,

wat overal is gedaan deze dag, ook in de eerste

plaats om die onvergetelijk te maken voor de
jeugd. - —

'
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Daar tegenover steekt de Gem. Zandvoort
schril af, want ondanks het bestaan ener Oranje»
Ver. enk. Is hier voor de kinderen niets gedaan
om indruk achter ta laten voor hun verdere leven.
Het motief dat wellicht zal worden aangevoerd,
er is elders zoveel te doen kan hier geen door»
gang vinden, want aangezien 't de gehele week
feest is, 'had hiervoor wel een andere dag gekozen
kunnen worden. Nu is dit feest als een nacht»
kaars voor de kindeien uitgegaan. U dankend
voor de plaatsing, teken ik hoogachtend,

A. AARTS, Hogeweg 74.

t\ S En 11 Hra

in chroomvetleder,
solied onderwerk

in chroomvetleder, dubbele zolen,
gegarandeerd waterdicht ,

f 4.

t 3.

- Qrot® HrooM fS (voorheen Grote Krocht 8) - Telefoon 2106

Mm



DANKBETUIGING

>

Hiermede betuigen wij

onze oprechte dank aan
allen.die behulpzaam zijn

geweest bij het ongeval
van. ons dochtertje

Hendrika v.Duivenboden

en in 't bijzonder aan dr.

C. A. v. Fraassen en de
JVÏariasStidhting voor de
goede zorgen.

fam. v. Duivenboden
Zandvoort, Sept. 1938
Helmersstraat 7.

Verloofd:
BERT VAN DER MIJE

en

FIE KOPPELMAN
Zandvoort, 11 Sept. 1939
Koningstraat 18.

Haarlemmerstraat 54.

Geen ontvangdag.

Inplaats van kaarten.

JVÖES DROMMEL
en

GIJS VISSCH'ER

nebben de eer U kennis
te geven van hun voors
genomen 'huwelijk, waar»
van de voltrekking zal

plaats hebben op Don»
derdag 22 Sept. a.s. des
v.m. il.30 te Zandvoort.

Zandvoort, Willemstr.1 .

EindhovenBosboomstr.60

8 September 1938.

Toekomstig adres:
Wolvendijk S2,Eindhoven

TE HUUR:
AARDIG HUISJE

boven 3 gr. sl.k-, ben.
kamer en slaapkamertje,
zeer grote kelder, Duin»
weg 16. Te bevr. Grote
Krocht 12, P. Behrends.

NET MEISJE
24 jaar, biedt zich. aan
als hulp in de huish. in
Chr. gezin (voor d. en n.)

Met huiselijk verkeer.
Heeft goede getuigen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
-onder no. 1103.

TE HUUR:
VILLA JOHANNA
gelegen aan de "mooie
Boul. de Fav. 22. Het per»

ceel is zeer geschikt voor
2 families. Inlichtingen
bij den eigenaar, Stations
plein 2.

BIEDEN ZICH AAN:
2 Aank. Meisjes

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1102.

GEVRAAGD:
gemeubil. of gestoffeerd

Boven- of Benedenh.
Alleen voor de winter»
maanden. Br. met prijs»

opgaaf onder no. 1101
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

Wegens vertrek te koop:

Bad met Gasgeyser
en nieuwe Etna

Kolenhaard.
Bevr. %ondag en iM'aan»

dag Koninginneweg 39.

TE HUUR

:

ZOMERHUISJE
met vrije ingang, mooie
kamers, gem. of ongem.,
degelijk KOSTHUIS aan»
geboden Zeer bill. prij»

zen. iHeemskerkstraat 8.

Ongemeubileerd huis

geheel of gedeeltelijk

TE 'HUUR. Direct te
aanvaarden. 'Heemskerk»
straat 10.

GEVRAAGD:
Nette Slagersleerling
Sohuurmans, Eikenl. 41,

Heemstede.

HUIS TE KOOP
aan de Zuid»Boulevard,
Heinsiusstr. Ben.: 2 ka»
mers, keuken en bijskeus

ken, erker; boven 4 sl.k.,

balcon, w.c-, badk. met
ingeb. bad, alles netjes
betegeld. Eigen grond,
Nieuwbouw. Koopsom
ƒ 6500. Te bevr. P. van
Boort; aannemer, Zandv.
laan 233, Zandvoort.

TE KOOP:
KOKSFORNUIS

„Godin", in prima staat,

lang 1.75 m.
N.V Waterdrinker,
Gr. Krocht 20 Tel. 2164

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor d. of d. en n. Aanm-
Zaterdagavond 7—9 uur.
Kostverlorenstraat 36.

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden » Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1 p \vk.
Wringers, f 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w.
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Tel. 2613 Haltestraat 58

GEVRAAGD:
Geroutineerde
VOUWSTER

boven 18 jaar, vast werk.
Aanmelden na 6 uur
Wasserij J. Visser, van
Ostadestraat 7.

GROTE KOUSEN RECLAME in

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat
Koopt nu SchooIkousen,Oameskouse«,iSportkousen en iHerensokken..

Pracht' zijden Dameskousen 35 cent. Bemberg zijden Dameskousen
58 cent, 2 paar ƒ 1.00. Onze bekende zijden kousen, ijzersterk 49 et

2 paar 85 et. Extra Natuurzijden Dameskousen 79 et, 2 pr ƒ 1.40;
Fil d'écosse Dameskousen, prima, 49 et, 2 paar 85 et; Onze be»
leende zijden kousen, die niet ladderen ƒ 1.15, 2 pr ƒ 2.00; Zuiver
wollen Dameskousen 98 cent, 2 pr ƒ 1.85; Zijden dames Sport»
kousen nu 38 et. Koop onze sterke Kindcrkouscn in fil d'écosse,
vanaf 15 et. Wollen Kinderkousen, vanaf 29 et. Jongens Sportkou»
sen, reeds vanaf 19 cent, de laatste Sokjes vanaf 10 et. Pracht fil

d'écosse hcrensokken 25 et, 2 paar 45 cent. Zuiver wollen Heren»
sokken 49 et, 2 pr 90 et. Extra lange wollen gebreide Herensokken
98 et, 2 pr ƒ 1.85, Zwarte sajet sokken, grootste maten nu 49 c

Bovendien alleen deze week: Speciale prijzen in alle soorten VU
trage. — Pas ontvangen de nieuwste Kinden en Dameshoeden met
moderne Sjaals.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa-
— bons 1 gulden aan goederen terug. —

«MHMHiiiiiuiiiniuiiuniii

Dans-Academie Joh. L. van Duin
f

HUIZE ROYAL - Boul. de Favauge 20

Zandvoort - Tel. 2517

Wij brengen dit seizoen de nieuwste creaties
op het gebied der moderne dansen o.a.

VERLO REN
'n donkerblauwe jongens

REGENJAS
gaande v. iHogeweg langs
Hotel Driehuizen naar de
Zeeweg. Tegen beloning
terug te bezorgen Hoge»
weg 1.

GEVRAAGD

:

Net Dagmeisje
Aanm. Gr. Krocht 5—7.

GEVR. tegen 1 October

Net Burgerdagmeisje
Aanm. Stationspi. 2

GOED TEHUIS gezocht
voor vier lieve

Cyperse Poesjes
gratis af te halen mej. E.

Bol, Duinstraat 3.

TE HUUR op goede
stand

Zit'Slaapkamer
met keuken en stookge»
legenheid. ƒ 2.50 p. wk
Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

DAT HAD U H1ET GEDACHT
dat uw schosntjss «66
tljn, nis nieuw kond»»
worden gerepareerd. Dat
Is het werk, dat «en wer-
kelijke „schoenmaker
maakt.

.SCHOENMAKERU

ZEESTRAAT69

van der Werff's

Weekreclame
V-j . ons Moccawafels

10 et

Bitterkoekjes, lekker
taai 3 ons 25 et

Thee Banket, mooi
" gesort. 3 ons 25 et

Knappertjes, 'n licht

koekje 3 o. 25 et

Mugnons gev. m.fijne
crème 21/-. o. 25 et

Arnhemse Meisjes
2Va ons 25 et

Brusselse Kermis
p. pd 25 en 20 et

Cocos Sterren
4 stuks 10 et

Cocos Macronen
4 stuks 10 et

Dessert Chocolade
2 ons 25 et

Choc. Oublies xMelk
en Vanille 2V2o.25 et
Choc. Krakelingen

2 ons 22 et

Flikken met musket
2V» ons 25 et

Choc. Korrels Melk
en Vanille 2 o.lO et

Chocolade Vlokken
4 ons 25 et

Fijne Beschuit
per rol 6 et

Kristalsuïker
per pond 20l

/s et

Chocolaterie

Willem v.d.Werff
Gasrhuispl.l tel.2129

BILLIJK TE HUUR
voor (direct een PR. HERENHUIS, gel. aan de
Kostverlorenstraat b-d. Zeestr., bev. gr. kamers
ens-uite, 2 serres, v. en a. tuin, 4 slaapk-, 2 tuink.,

3 keuk., event. garage.
Br. onder no. 1104 bur. v.d. Zandv. Courant, Ger»
tenbachs Drukkerij.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR. IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huur«innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

„The Lambeth Walk"
8 „The Palais Glide"

Aanvang der lessen 19 Sept. a.s.

5 CURSUSGELD
25 et per les.

S GEEN
5 Inschrijving vanaf heden dagelijks in Huize

„Royal". Prospectus op aanvraag.mm»The Cocktail Party of '38

„Tango-F ox"

40 cent per les; Kindercursus

INSCHRIJFGELD

3

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 9 tot en met Dinsdag 13 Sept.
8.15 uur, 5 dagen! 5 Opvoeringen van het monu*
mentale filmwerk „

HET MONUMENT
ENER GROTE LIEFDE

(Tweede en laatste deel van De Indische Graf»
tempel). Opwindende avonturen in een exotisch
land vol mysteriueze schoonheid, adembenemende
spanning en actie. — Een ieder zal dit machtige
en spannende filmwerk willen zien.

Verder een subliem bijprogramma
Toegang boven de 14 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,
Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van:

WATT EN HALF WATT
in 'hun grote komische film als

DAKLOZEN
De lachsalvo's zullen niet uit de zaal zijn. Enige
uren onbedaarlijk lachen.

Verder een groot komisch Bij'programma.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstraat 36 Telefoon 2079

Inschrijving der lessen van 19 September af

MODERNE DANSEN voor

RHYTHM-GYMNASTIEK DAMES
BALLET HEREN
TAPDANCE, enz. enz. KINDEREN

HET IS GEEN
VRAAGSTUK

RADIO-CENTRALE heeft gewonnen:
steeds meer sluiten zich aan.

u

ATTENTIE! Woensdag 14 en Donderdag 15 Sept.
8.15 uur:

2 Grote populaire voorstellingen
met opvoering van een groot superprogramma:

POLA NEGRI
in haar nieuwste en mooist gespeelde film:

Een bijzondere vrouw
'n Zeldzaam mooi filmwerk, zoals U zelden of
nooit gezien zult hebben. Toegang boven 14 jaar.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

t,

weet nu zo langzamerhand wel wat een eigen
radio»toestel U kost: koopprijs — afschrijving —
onderhoud — lampen — stroom.

Ook het huurroestel laat wel te wensen over:
entree of antenne»kosten ƒ 5—; daarbij Uw
stroomverbruik èn U betaalt ö5 cent per week.
Tevens moet U voor bepaalde tijd een contract
tekenen.

WAAR LUISTERT U HETMEEST NAAR?
De 'beide 'Hollandse zenders genieten tóch Uw
aandacht.

De Radio=CentraIe geeft U deze op de meest vol»
maakte wijze en tevens stellen wij U in staat zeer
veel goede buitenlandse stations te beluisteren.,
voor slechts

50 CENT PER WEEK
U bent dan van alle zorgen af en hebt — met
recht — de „hele wereld in Uw huis".

Koninginnew. 19 - Tel. 2688 - Zandvoort

NEEM DISTRIBUTIE.
't BESTE UIT DE AETHER

BILLIJK en BETER

Gevestigd alhier

Brederodestraat 25 - Tel. 2288

Dans-Instituut V.J.Brassinnes
Gediplomeerde leeraar van J

„The Imperial Society of Teachers 9

of Dancing" te Londen.

Dit betekent het BESTE en het NIEUWSTE op
Dansgebied.

Instituut ook te HAARLEM - Raamsingel 30 - Tel. 11154 S
nilHIIIIUmHIIIIIIIBUllHIHHHSIIHIIBÏ

CORSETTEN
Jarretelgordels

Bustehouders
vindt U in de meest uitgebreide zin voor
slanke en corpulente figuren.

Vraagt onze Bustehouder „Jeugdform",
vanaf 19 cent. — Vakkundige bediening.

KOOPJESHUIS
Restanten extra voordelig, ziet onze
speciale etalage.

Kerkstr, 32-34
Telefoon 2391

k<*

'OOCOATIC
,ALLER ÖELANG'

5ROOT& KROCUT 15
]

TELEF. 2410

Onze_SPECULAAS RECLAME duurt tot 17 Sept.

half pond heerlijke gekruide Speculaas:

^ï'ïïK.gSssfiS'B « Dat is Goedkoop I I !

Wie zich nog niet heeft opgegeven voor de

Excursie a.s. Maandag naar de Haka-Fabrieken
te Utrecht haaste zich. Kosten f 1.60, alles inb.

Opgave uiterlijk tot hedenavond 8 uur aan de win»
kei.

SUB

GEOPEND MODEVAKSCHOOL
GRONDIG ONDERRICHT IN g
MAATKNIPPEIM en COSTUUMNAAIEN g

Opleiding tot Costumière, Coupeuse en lerares. S
DAG*, AVOND» en PRIVELESSEN B

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
iiniuitiunuuiiniiuiiiinniiiiDniiiiu

Herenstraat 3

Inlichtingen dagelijks. Adres
JJ

- Telefoon 2851 g
Mej. M. de Vries g

DBBnBBHaiinfiaaaaflieHiBBBMBeaBaBRaBaBBBBHBMH

Verenigings-Drukwerken

:

Diploma's, Programma's, Biljetten enz. enz.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg I - Telefoon 2135



rageV êlt gd
voor Uw Taxi - Stalling - Reparaties * Onderhouden

vJh* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
Kortom, voor alles op autogebied 203S opgebeld !
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Arb. Ver, voor Lijkverbranding
Sccr. afd. Zandvoort t

Dr. Mctzgcrstraat 75a

ANNIE EHR6ECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr: Lod. <v. Deysscllaan 174, Haarlem

IVIIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

>DE HULDIGING VA'N MEESTER DAMEN.
Wie kent in Zandvoort meester Damen niet; we

zouden neggen bijna iedereen en geen wonder,
want het was Zaterdag 25 jaar geleden, dat hij

werd benoemd als onderwijzer te Zandvoort.
Deze dag is dan ook niet onopgemerkt voorbij»

gegaan en Zaterdag heeft in School C een huldi*
ging plaats gehad.
'Na per auto van huis te zijn afgehaald zongen

de kinderen hem enige liederen toe terwijl het
hoofd der school, de heer J. W. Werkhoven hem
toesprak en tot uiting 'bracht de goede harmonie,
die er steeds onderling heerste.
Als aandenken had de heer Damen namens het

onderwijzend personeel een schemerlamp in ont*
vangst te nemen, terwijl mevr. J. W. Daems als

voorzitster 'der Oudercommissie den heer Damen
een ho'rloge met inscriptie aanbood, wat geschon*
ken was door leerlingen en oud*Ieerlingen.
Tot slot sprak de Wethouder van Onderwijs den

jubilaris toe.

Uit de vele bloemstukken en gelukwensen, die
de heer Damen in ontvangst had te nemen kwam
tot uiting, welke waardering men voor zijn werk
heeft en het zal meester Damen een onvergetelijke
dag geweest zijn.

CABARET „MODERN" GESLOTEN".
Een buitengewoon aardige attractie is uit Zand?,

voort verdwenen. Het cabaret „Modern" heeft de
deuren voor enige maanden weer gesloten, doch
komt in het voorjaar -van 1939 weer terug. Vele
"verbeteringen zullen dan worden aangebracht,
waardoor het publiek zich niet één avond behoeft
te vervelen. U bent in 1939 welkom, directie van
„Modern".

Een weldaad voor

PEDICURE
Wetenschappelijke verzorging.
Uw voeten!

Voll. behandeling ƒ 0.90. Bij abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestr. 7 - Tel. 2612

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.

Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Als bewijs van ons 'betoog omtrent de hulp die
men door hogere bestuursorganen (aan de middens
stand b.v-) heeft getracht te verlenen, mogen we
o.a. het lborgstellingsfonds noemen.
Een juichkreet steeg "op onder hen die hiervoor

ijverden en onder hen die in moeilijkheden vers
keerden en reikhalzend uitzagen naar enige hulp
want waarom, zo redeneerden zij, wel aan de ars

'beidende klasse en sommige grote maatschappijen,
maar niet aan ons die toch een zo belangrijke
schakel vormen tussen kapitaal en arbeid. En toen
het bekend werd, dat de regering met 40% wilde
deelnemen aan het verlies, dacht men dat het
atede van de ellende gekomen was. Maar . . . toen
baarbij de gestelde bepalingen bekend werden,
was de teleurstelling voelbaar, want om in aans
merking te komen voor een voorschot of het vers

krijgen van crediet, waren de eisen weinig minder,
zo al niet zwaarder, dan bij de een of andere bank=
instelling, immers men moest aantonen, dat 't ges

vraagde bedrag toereikend was om daarmede ten
volle geholpente zijn, terwijl dit bedrag slechts bij

hoge uitzondering de ƒ 500.— mocht overschrijs

den en deze bedragen mochten niet aangewend
worden tot verbetering of uitbreiding der zaken.
Het is dan ook merkwaardig, hoeveel aanvras

gen werden afgewezen op grond dat, volgens ons
derzoekers, de man niet meer te helpen was.
Men kan gerust aannemen, dat dit in de meeste

gevallen op papier juist was.
Dit overzicht zal den lezers wel duidelijk ge=

maakt hebben, dat hier geen gevoelsargumenten
hebben gegolden, dat dus ook "deze hulp slechts

uit materialistische overwegingen werd gegeven
of geweigerd en toch waren er heel veel onder
hen die vol vertrouwen de zaken wilden voortzet*
ten, hopende met de hulp van de Voorzienigheid
het wel weer te kunnen redden. Dit is ook aan
hen die over deze gevallen hebben te beslissen

bekend, doch hier ontbreekt weer de grote factor

„naastenliefde".
Wc weten echter heel wel, dat een maar raak

geven zeer spoedig tot uitspattingen aanleiding,

zou geven, maar in heel veel gevallen zou een
ruimer opvatting van de taak der beheerders, wel
degelijk resultaten hebben gehad en heel veel mos
relc en materiele ellende hebben kunnen voor»
komen. Men zou daardoor heel wat gezinnen de
bedelstaf hebben bespaard.

De Commissie.
(Wordt voortgezet)
Zandvoort, 7 September 193S.

De Goedkope Amsterdammer is

goedkoop en heeft voor U alle rijwielonderdelen,
Stofzuigers, electra*materiaal, babysboxen, auto:
peds, rijwielen voor groot en klein.

Komt U eens kijken 1

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

öannoDonnnnnnnn
TE KOOP
'n zo goed als nieuw wit geëmailleerd merk GAS»
FORNUIS, 3 pits Gasstel met plaat, enkele solide
Vloerkleden enz.

Tevens te koop gevraagd nette gehele of gedeel*
telijke inboedels, kleding enz.

Mej\ E. Bol - Duinstraat 3

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP» 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Sp&nera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

HET IS BEWEZEN
dat de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
liet goedkoopst in prijs en het hoogst in kwaliteit
is. Voor reclame alleen heden Zaterdag een fles

Puddingsaus alle smaken 10 et

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

Laat ons Uw Schoenen repareren
HEREN ZOLEN EN HAKKEN . . ƒ 1.40

DAMES ZOLEN EN HAKKEN . . ƒ 1.20

KINDER ZOLEN EN HAKKEN, v.a. 0.90
HEREN 'HAKKEN ƒ 0-45

DAMES HAKKEN ƒ 0.35
KINDER HAKKEN, vanaf ƒ 0.25

ook voor Kousen-reparatie
HALTESTRAAT 7 - TEL. 2612

Bloemenmagazijn „Erica"
wordt tijdelijk gevestigd

HALTESTRAAT 4 (tegenover het Politiebureau)
C. G. A. CASSEE

Bertenbachs Leesbibliotheek

„GELRIA"
DE NIEUWE HAVAN&SERIE o.a.:

De Man uit de verte.
Het 'Mysterie van St. Eustache.
Het Raadsel van de drie gestalten.

Het 'Probleem van de twee hulzen.

2605* Belinfante, E., We slaan er ons door.
2611* Betlem, Guus. De verjongingskuur.
2590 Brookman, L. Toby, de charmante.
2598 Buchanan, L. De moord in de ondergrond.
25SI Ghristie, A. Het geheim v.d. zeven schoor»

stenen.

2594 Cox, E., De persfotograaf als speurder.

ACHTERWEG 1 BIJ DE HALTESTRAAT.

Vanaf 1 September na 8 uur gesloten, Zaterdags
na 10 uur.

OOK IN BADCOSTUUM WELKOM IN DE
KERK.

In de aan de Engelse Oostkust in het graaf*
schap Kent gelegen ongeveer 13.000 inwoners tel»

lende badplaats Deal heeft de geestelijke van het
Anglikaanse kerkje, John Ivor Wensley, het de
badgasten, die Deal voor hun vacantie uitzochten,
wel zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Hij liet bes
gin dezer maand bekend maken, dat de badgast,
wil hij in de kerk komen, zich niet bepaald sterns

mig behoeft te kleden, doch dat hij desnoods in

hadeostuum mag verschijnen. „Kleed U aan, zo*
als ge zelf verkiest. Maak het U gemakkelijk! Ik
kan me indenken", aldus de geestelijke, „dat vele
gasten tegen een bezoek aan de kerk opzien, om;
dat men zich dan zo officieel moet kleden. Maar
een kerkbezoeker in badcostuum is mij even wel»
kom als iemand, die zijn Zondagse kleren draast!"

(N.R-Ct.)

MONDACCORDEON.VER. „EXCELSIOR"

Hierbij deelt 'het toestuur mede, dat de repetities
weer zijn 'begonnen. Zij die zich willen opgeven
als lid, kunnen dat doen op de repetitie a.s. Maan*
dag tussen 8—10 uur in „Ons Huis", of bij de be*
stuursleden. Ieder is welkom!
Komt allen op tijd!

I-I. POOTS JUBILEERT.

25 jaar schijnt te Zandvoort maar een peule*
schilletje te zijn want het regent jubilea van 25
jaar.

'Meester Poots is ook zo langzamerhand gaan
behoren tot diegenen, die men als „Zandvoorter"
'betiteld, men kan geen Zandvoort indenken zon*
der meester Poots.
Wat 'heeft hij zich ook op sociaal gebied niet

Steeds verdienstelijk gemaakt naast zijn werkkring
als onderwijzer.

Daarom was 'het 'Donderdag 1 Sept. een feestdag
op School B en de heer Poots had in de versierde
klas vele gelukwensen in ontvangst te nemen, ter»
wijl hij toegesproken werd door den heer A. Paap
namens de Oudercommissie, leerlingen, oud*leer*
lingen en ouders.
Voor het Gemeentebestuur sprak de Wethouder

van Onderwijs.

Het hoofd der school sprak den jubilaris met
hartelijke woorden toe en schetste wat de heer
Poots steeds voor het onderwijs heeft gedaan.
Namens do Ned. Bond v. Onderwijzers sprak

de heer Sterrenburg en de heer 'H. Volger namens
de Commissie tot wering van schoolverzuim.
Het zal voor den (heer Poots een dag zijn ge*

weest, die hem nog lang in herinnering zal blijven.

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN

COUPEUR
Grofe Krocht 23, Telef. 2=5:7=4

Onze naam waarborgt U een cor*

recte 'bediening. Bij ons geen risi*

co. Wat wij doen is AF en maken
daarom veel op recommandatie.

Ook met veranderingen 'hebben

wij steeds succes. i

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATER'DRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Aangekocht:
Wortelnoten Chiependeal Salonameublement, be*
staande uit Salonkastje, Bank, 2 'Clubs, Tafeltje en
4 Stoelen.

Iets aparts.
Mooi nieuw eiken Slaapkamerameublement en
vele andere goederen uit eerste klas inboedel.

N.V, WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Tel. 2164

MET VACANTIE.
Burgemeester van Alphen is Woensdagmorgen

met vacantie gegaan.

TUiMM'ERS JUBILEERDE.
De humorist en conferencier Tummers* vierde

in Cabaret „Modern" j.1. Zaterdagavond zijn 20*
jarig jubileum. Vele collega's waren naar Zand*
voort gekomen, o.a. Sylvain Poons, die enige ma*
Ien optraden. Poons had natuurlijk veel succes en
er is dan ook 'hartelijk gelachen. Hij trad voorts
als „ceremoniemeester" op en overhandigde o.a.

namens de directie van „Modern" en vele collega's
aan den jubilaris talrijke bloemstukken. Ook An*
bouquet bloemen in ontvangst nemen. Het was
gela werd niet vergeten en moest een prachtig
niet alleen voor Tummers, doch ook voor het pu=
bliek een „knal*avond"!

ZANDVOORT WEERT ZICH.
Op de Dinsdag 6 September gehouden Wieier»

wedstrijden „Rond de Maliebaan" te den Haag, ge»
organis'eerd door de H.R.C. Hollandia, werd deel*
genomen door onze plaatsgenoo't Cor v. Eldik.
Wij hebben deze jonge renner zien rijden en de
goede stijl, waarmede hij afstak bij' de andere rij*

ders, viel op.
In de 35 ronden, 45 km., plaatste hij zich steeds

gunstig bij het peleton en 'het resultaat was dat
hij zich in de klasse nieuwelingen en onafhanke*
lijken als derde geplaatst zag achter de zeer snelle
rijders, die elkaar geen kamp gaven, Chr. Smits,
Rotterdam en M. v. Ingen, Amsterdam.

NEDERLAND VLIEGT
De resultaten, welke gedurende de maand Au»

gustus op het binnenlands luchtnet behaald wer»
den, geven duidelijk blijk van de rol, welke 'het

vliegtuig zowel in liet handels* als in het toeristen*
verkeer speelt.

Zo passeerden op het vliegveld Haamstede ruim
2000 passagiers tegen 1202 in Augustus 1937, een
stijging dus van circa 65°/o.

Van de dienst Amsterdam*LeeuwardensGronin*
gen werd gebruik gemaakt door 2364 passagiers
tegenover 237 in 1937; aangezien in 1937 'Leeuwar*
den niet werd aangedaan, moet de grote stijging

in het vervoer op deze lijn toegeschreven worden
aan de inschakeling van dat station, hoewel ook
Groningen alléén een grote stijging boekte, n.I,

van 237 in 1937 tot 1010 in 1938."

iHet vervoer naar en van Texel vermeerderde
met niet minder dan ca. 55°/o, d-w.z. van 1531 pas*
sagiers tot 2371 in 193S.

Ook Eindhoven kreeg zijn deel; van en naar dit

station reisden in Augustus 692 passagiers, 273 in

1937.

Dat ook de rondvluchten zich in de publieke 'be*

langstelling mogen verheugen, blijkt -wel uit het
feit, dat zich tijdens 'het op de Nationale Feestdag
op Schiphol gehouden luchtvaartfeesf, ruim 1150
gegadigden voor een vlucht boven de versierde
hoofdstad meldden. Ook de avondvluchten had*
den succes; hierbij werden niet minder dan 200
passagiers vervoerd.

INGEZONDEN.

Zandvoort, 7 September 1938

Aan de Redactie van de Zandv. Crt.

M.H., Ondergetekende verzoekt UBd. beleefd
opname van onderstaande regels. Daar wij allen

delen in de vreugde, welke heerst over 't gehele
land met het 40*jarig jubileum onzer Geachte
Vorstinne, kan ik niet nalaten de pen op te ne*
men en m'n bewondering te uiten voor datgene,
wat overal is gedaan deze dag, ook in de eerste

plaats om die onvergetelijk te maken voor de
jeugd. - — '

•** •*-' '»«a!.l«k |i4J
Daar tegenover steekt de Ge». Zandvoort

schril af, want ondanks het bestaan ener Oranje»
Ver. enz. is hier voor de kinderen niets gedaan
om indruk achter te laten voor hun verdere leven.
Het motief dat wellicht zal worden aangevoerd,
er is elders zoveel te doen kan hier geen door*
gang vinden, want aangezien 't de gehele week
feest is, had hiervoor wel een andere dag gekozen
kunnen worden. Nu is dit feest als een nacht*
kaars voor de kindeien uitgegaan- U dankend
voor de plaatsing, teken ik hoogachtend,

A. AARTS, Hogeweg 74.

E R l\ § ENEN f 4*.

t 5„G5
Qrot® Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8) ~ Telefoon 2.1OG

in chroomvetleder,
solied onderwerk

in chroomvetleder, dubbele zolen,
gegarandeerd waterdicht

WH'



DANKBETUIGING

>

Hiermede betuigen wij

onze oprechte dank aan
allen.die behulpzaam zijn

geweest bij het ongeval
van ons dochtertje

Hendrika v.Duivenboden

en in 't bijzonder aan dr.

C. A. v. Fraassen en de
•MariasStichting voor de
goede zorgen.

fam. v. Duivenboden
Zandvoort, Sept. 1938
Helmersstraat 7.

Verloofd:
BERT VAN DER M'IJE

en
FIE KOPPELMAN

Zandvoort, 11 Sept. 1939
Koningstraat 18.

Haarlemmerstraat 54.

Geen ontvangdag.

Inplaats van kaarten.

MMS DROMMEL
en

GIJS VISSCH'ER
Tiebben de eer U kennis
te geven van hun voor*
genomen 'huwelijk, waar»
van de voltrekking zal

plaats hebben op Don*
derdag 22 Sept. a.s. des
v.m. il.30 te Zandvoort.

Zandvoort, Willemstr.19.
EindhovenBosboomstr.60

8 September 1938.

Toekomstig adres:
"Wblvendijk S2,Eindhoven

TE HUUR:
AARDIG HUISJE

boven 3 gr. sl.k-, ben.
kamer en slaapkamertje,
zeer grote kelder, Duins
weg 16. Te bevr. Grote
Krocht 12, P. Behrends.

NET MEISJE
24 jaar, biedt izich aan
als hulp in de huish. in
Chr. gezin (voor d. en n.)

Met huiselijk verkeer.
Heeft goede getuigen.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
-onder no. 1103.

TE HUUR:
VILLA JOHANNA
gelegen aan de "mooie
Boul. do Fav. 22. (Het per»
ceel is zeer geschikt voor
2 families. Inlichtingen
bij den eigenaar, Stations
plein 2.

BIEDEN ZICH AAN:
2 Aank, Meisjes

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1102.

GEVRAAGD:
gemeubil. of gestoffeerd

Boven- of Benedenh.
Alleen voor de -winters

maanden. Br. met prijs»

opgaaf onder no. 1101
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

Wegens vertrek te koop:

Bad met Gasgeyser
en nieuwe Etna

Kolenhaard.
Bevr. %ondag en Maan»
dag Koninginneweg 39.

TE HUUR

:

ZOMERHUISJE
met vrije ingang, mooie
kamers, fiem. of ongem.,
degelijk KOSTHUIS aan»
geboden Zeer bill. prijs

zen. iHeemskerkstraat 8.

Ongemeubileerd huis

geheel of gedeeltelijk

TE 'HUUR. Direct te
aanvaarden. 'Heemskerk»
straat 10.

GEVRAAGD:
Nette Slagersleerling
Sohuurmans, Eikenl. 41,

Heemstede.

HUIS TE KOOP
aan de Zuid»Boulevard,
Heinsiusstr. Ben.: 2 ka»
mers, keuken en bijskeu»

ken, erker; boven 4 sl.k.,

balcon, \v.c-, badk. met
ingeb. bad, alles netjes
betegeld. Eigen grond,
Nieuwbouw. Koopsom
ƒ 6500. Te bevr. P. van
Boort,- aannemer, Zandv.
laan 233, Zandvoort.

VERLO REN
n donkerblauwe jongens

REGENJAS
gaande v. iHogeweg langs
Hotel Driebuizen naar de
Zeeweg. Tegen beloning
terug te bezorgen iHoge»
weg 1.

TE KOOP:
KOKSFORNUIS

„Godin", in prima staat,

lang 1.75 m.
NV Wateidrinker,
Gr. Krocht 20 Tel. 2164

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor d. of d. en n. Aanm.
Zaterdagavond 7—9 uur.
Kostverlorenstraat 36.

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden s Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1 p wk.
Wringers, f 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w.
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Tel. 2613 Haltestraat 58

OAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw »cho»ntJ«B «66
lijn, ili «Huw "ond»n
worden goroparaerd. D«
I» het werk, dat «en wer-
ïlellike ,,«choenm»k«'
maakt.

.SCHOENMAKERU

GEVRAAGD:
Geroutineerde
VOUWSTER

boven 18 jaar, vast werk.
Aanmelden na 6 uur
Wasserij J. Visser, van
Ostadestraat 7.

GROTE KOUSEN RECLAME in

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstiaat
Koopt nu Schoolkousen,OameskouseB, Sportkousen en iHerensokken..

Pracht' zijden Dameskousen 35 cent. Bemberg zijden Dameskousen
58 cent, 2 paar ƒ 1.00. Onze bekende zijden kousen, ijzersterk 49 et

2 paar 85 et. Extra Natuurzijden Dameskousen 79 et, 2 pr ƒ 1.40;
Fil d'écosse Dameskousen, prima, 49 et, 2 paar 85 et; Onze bes
kende zijden kousen, die niet ladderen ƒ 1.15, 2 pr ƒ 2.00; Zuiver
wollen Dameskousen 98 cent, 2 pr ƒ 1.85; Zijden dames Sport»
kousen nu 38 et. Koop onze sterke Kindcrkouscn in fil d'écosse,
vanaf 15 et. Wollen Kinderkousen, vanaf 29 et. Jongens Sportkou»
sen, reeds vanaf 19 cent, de laatste Sokjes vanaf 10 et. (Pracht fil

d'écosse hcrensokken 25 et, 2 paar 45 cent. Zuiver wollen Heren»
sokken 49 et, 2 pr 90 et. Extra lange wollen gebreide Herensokken
98 et, 2 pr ƒ 1,85. Zwarte sajet sokken, grootste maten nu 49 c

Bovendien alleen deze week: Speciale prijzen in alle soorten VU
trage. — Pas ontvangen de nieuwste Kindere en Dameshoeden met
moderne Sjaals.

Bij ons ontvangt u bovendien bij 20 gulden aan Cassa-
— bons 1 gulden aan goederen terug. —

HinUlBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBB

DansAcaüemie Joh. L. van Duin I
HUIZE ROYAL - Boul. de Favauge 20

Zandvoort - Tel. 2517

GEVRAAGD

:

Net Dagmeisje
Aanm. Gr. Krocht 5—7.

GEVR. tegen 1 October

Net Burgerdagmeisje
Aanm. Stationspi. 2

GOED TEHUIS gezocht
voor vier lieve

Cyperse Poesjes
gratis af te halen mej. E.

Bol, Duinstraat 3.

TE HUUR op goede
stand

Zit-Slaapkamer
met keuken en stookge»
legenheid. ƒ 2.50 p. wk
Adres te vernemen aan
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij

van der Werff's

Weekreclame
IV' ons Moccawafels

10 et

Bitterkoekjes, lekker
taai 3 ons 25 et

Thee Banket, mooi
" gesort. 3 ons 25 et

Knappertjes, 'n licht

koekje 3 o. 25 et

JVIignons gev. m.fijne
crème 2V 2 o. 25 et

Arnhemse Meisjes
2Va ons 25 et

Brusselse Kermis
p. pd 25 en 20 et

Cocos Sterren
4 stuks 10 et

Cocos Macronen
4 stuks 10 et

Dessert Chocolade
2 ons 25 et

Choc. Oublies Melk
en Vanille 2V2o.25 et
Choc. Krakelingen

2 ons 22 et
Flikken met musket

2V» ons 25 et

Choc. Korrels Melk
en Vanille 2 o.lO et

Chocolade Vlokken
4 ons 25 et

Fijne Beschuit
per rol 6 et

Kristalsuiker
per pond 20l

/a et

Chocolaterie

Willem v.d.Werff
Gasthuispl.l tel.2129

BILLIJK TE HUUR
voor (direct een PR. HERENHUIS, gel. aan de
Kostverlorenstraat b-d. Zeestr., bev. gr. kamers
ensuite, 2 serres, v. en a. tuin, 4 slaapk-, 2 tuink.,

3 keuk., event. garage.

Br. onder no. 1104 bur. v.d. Zandv. Courant, Ger»
tenbachs Drukkerij.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huur«innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Wij brengen dit seizoen de nieuwste creaties
op het gebied der moderne dansen o.a.

„The Lambeth Walk" The Cocktail Party o£ '38

„The Palais Glide" „Tango-Fox"
Aanvang der lessen 19 Sept. a.s.

g CURSUSGELD 40 cent per les; Kindercursus
25 et per les.

g GEEN INSCHRIJFGELD
5 Inschrijving vanaf heden dagelijks in Huize

„Royal". Prospectus op aanvraag.
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THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 9 tot en met Dinsdag 13 Sept.
8.15 uur, 5 dagen! 5 Opvoeringen van het monu»
mentale filmwerk

HET MONUMENT
ENER GROTE LIEFDE

(Tweede en laatste deel van De Indisdhc Graf»
tempel). Opwindende avonturen in een exotisch
land vol mysteriueze schoonheid, adembenemende
spanning en actie. — Een ieder zal dit machtige
en spannende filmwerk willen zien.

Verder een subliem bijprogramma
Toegang boven de 14 jaar.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,
Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van:

WATT EN HALF WATT
in 'hun grote komische film als

DAKLOZEN
De lachsalvo's zullen niet uit de zaal zijn. Enige
uren onbedaarlijk lachen.

Verder een groot komisch Bij'programma.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstraat 36 Telefoon 2079

Inschrijving der lessen van 19 September af

MODERNE DANSEN voor

RHYTHM-GYMNASTIEK DAMES
BALLET HEREN
TAPDANCE, enz. enz. KINDEREN

HET tS GEEN
VRAAGSTUK M££I7//,

RADIO-CENTRALE heeft gewonnen:
steeds meer sluiten zich aan.

U

ATTENTIE! Woensdag 14 en Donderdag 15 Sept.
8.15 uur:

2 Grote populaire voorstellingen
met opvoering van een groot superprogramma:

POLA NEGRI
in haar nieuwste en mooist gespeelde film:

Een bijzondere vrouw
'n Zeldzaam mooi filmwerk, zoals U zelden of
nooit gezien zult hebben. Toegang 'boven 14 jaar.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

weet nu zo langzamerhand wel wat een eigen
radiostoestel U kost: koopprijs — afschrijving —
onderhoud — lampen — stroom.

Ook het huurtoestel laat wel te wensen over:
entree of antenneskosten ƒ 5— ; daarbij Uw
stroomverbruik èn U betaalt 65 cent per week.
Tevens moet U voor bepaalde tijd een contract
tekenen.

WAAR LUISTERT U HETMEEST NAAR?
De 'beide 'Hollandse zenders genieten tóch Uw
aandacht.

De Radio*Centrale geeft U deze op de meest vol»
maakte wijze en tevens stellen wij U in staat zeer
veel goede 'buitenlandse stations te beluisteren.,
voor slechts

50 CENT PER WEEK
U bent dan van aile zorgen af en 'hebt — met
recht — de „hele wereld in Uw huis".

Koninginnew. 19 - Tel. 2688 - Zandvoort

NEEM DISTRIBUTIE.
't BESTE UIT DE AETHER

BILLIJK en BETER

Gevestigd alhier

Brederodestraat 25 - Tel. 2288

Dans-Instituut V.J.Brassinnes
Gediplomeerde leeraar van g

„The Imperial Society of Teachers 3

of Dancing" te Londen.

Dit betekent het BESTE en het NIEUWSTE op
Dansgebied.

Instituut ook te HAARLEM - Raamsingel 30 - Tel. 11154

.BBBBBBBBBBBBBBIBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBBflBnaa

CORSETTEN
Jarretelgordels

Bustehouders
vindt U in de meest uitgebreide zin voor
slanke en corpulente figuren.

Vraagt onze Bustehouder „Jeugdform",
vanaf 19 cent. — Vakkundige bediening.

KOOPJESHUIS
Restanten extra voordelig, ziet onze
speciale etalage.

Kerkstr* 32-34
Telefoon 2391

ti

oaoATid
.ALLER E>ELANG

5ROOT& KROCHT 15 I

II

TELEF. 2410

Onze_SPECULAAS RECLAME duurt tot 17 Sept.

half pond heerlijke gekruide Speculaas:

Fijne kwaliteit IV-I* cent. *~ r%_i. ;„ Gnpdkoon ' » '

Extra amandelspeculaas 15 ei
C,at IS «oeQKOOP •

Wie zich nog niet heeft opgegeven voor de

Excursie a.s. Maandag naar de Haka-Fabrieken
te Utrecht faaaste zich. Kosten ƒ 1.60, alles inb-

Opgave uiterlijk tot hedenavond 8 uur aan de win»
kei.

iBaaaaa

GEOPEND M00EVAKSCH00L1
GRONDIG ONDERRICHT IN g
MAATKNIPPEN en COSTUUMNAAIEN «

Opleiding tot Costumière, Coupeuse en lerares. g
DAG?, AVOND» en PRIVELESSEN E

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
iiininnHimnnnniniaininmnniiuii

S Herenstraat 3

Inlichtingen dagelijks. Adres
Jjj

- Telefoon 2851 g
Mej. M. de Vries g

BBBBBaDBBBaBBaaaBsaaaaaieaiBBBBBeaBaaRaBaBBBBBBBBB

Verenigings-Drukwerken :

Diploma's, Programma's, Biljetten enz. enz.

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg f Telefoon 2135
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Wacht niet te lang
doch koop nu reeds onze prachtigeWINTERWOL
De avonden worden reeds langer, dus geen
prettiger en nuttiger bezigheid 'dan ibreicn
en 'haken.

Verder Kanten kleedjes, Handwerken, Thee
mutsen, Borduurkleden, Pullovcrs enz. enz.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

INBOEDELVEILING
(WEGENS VERTREK)

Maandag 12 Sept a.s. 's morgens
10 uur

in perceel KOSTVERDORENSTRAAT 24 zal

door de Veilingdirectie

„DE WITTE ZWAAN"
Grote Krocht 20, Tel. 2164, verkocht worden:
Eiken en wit Iaqué Slaapkamer ameublement, Sas
Ion ameublement met dressoir, Stoelen, Tafels,
OJH. schrijftafel, Halbankje, 1» en 2»pers. Opklap»
bedden, compleet, (Eiken voorzetapparaat met ca.

200 rollen, Spiegels, Schilderijen, Vloerkleden,
Lopers, 'Gordijnen, Vloerzeil, Lampen, 2 mooie
Haarden, Gasfornuis, Serviezen, Emaillen en Niks
keiwaren, tuin» en serremeubelen Kampeertent,enz

KIJKDAG ZATERDAG van 2*6 uur, ZONDAG
van 10—4 uur.

'Het perceel is te huur of te koop. Direct te aanv.

Inlichtingen:

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

«©•#••«»>

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Cosiuums onivlekken en oppersen f 1.00

Pantalons onivlekken en oppersen f 0.25

De Kleding Specialist

| Fa. H. LUYTE Jr.
S Pakveldstraat 3

WOLBEEK
Zou geert

WOLBEEK
r heten, als hij geen

Groenten, Fruit en Aardappelen
verkocht tegen de laagste prijzen.

Daarom, Huismoeders, doet U niet te kort,

niet in uw portemonnaie en niet aan uw li*

chaatn en ga naar de

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

De luchtreis van de Pegasus
door G, Th. Rotman Nadruk verboden

44. Maar ze zakten er niet in. Integendeel, ze
gingen de 'hoogte in. De „heuvel" was niets ans
ders dan.... een olifant, die vreedzaam in het
zand lag te slapen en die nu door ide hevige bewe»
gingen van meneer Van Emmen wreed gewekt
was. 'En daar ging hij er m, volle -vaart vandoor,
meneer Van Emmen en Piet meevoerend, terwijl
de slapende Hans in het zand viel. Ik behoef je
niet te zeggen, dat de arme jongen grote ogen
opzette!

t

X WAAR ZOU HET HEEN MOETEN!!
als er niet een slager was, die prima Rund", Kalfst, Varkens: en Lamvlees verkocht,

X dat te betalen is voor iedereen. Geen nood, -wij -zijn er nog en stellen ieder tevreden, T^^ dus uw adres is: ^^

„DE CONCURRENT" |
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

.

X
1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of *
1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees J
1 pond Dik Ossenvet a .... 40 et J

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994 %
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. "Vraagt prijscourant

-^ fipË~ Zondag 11 September laatste Zondag geopend ~3pgi 4fc»
GUMMI-

Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ
L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Insecten
dodende

middelen

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of t'o Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u xA n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

AUTO STALLING f 1.- PER WEEK
GARAGE „ÓSTA" - TeK 2929 - Kostverlorenstraat 1

Wat voor de Boterham Mevrouw ?
Neemt U eens de proef met onze 'bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST è . . . . 16 et per ons
Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons 9 cent
Prima Archide sla*oIie, per fles 59 cent
Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNALSE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Plockworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.
Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Steensma's
Modelvleeshouwërij

verkoopt EEN
kwaliteit: DE
BESTE.

GREEP UIT ONZE PRIJZEN:
Doorregen Osselappen, vanaf 50 et

Riblappen 60 et

Biefstuk 85 et

Kalfslappen 75 et

Kalfsfricandeau 90 et

Vet Spek, per pond 40 et

Mager Spek 50 et

Pekelvlees, per ons 16 et

Ham, per ons 16 et

Schoolstraat 3 - Telef. 2703
bij de Haltestraat

Ull@gl[tI[l][$ll[l[l[ltS@IlIl!l[l[l[l[lfSIlllfl{llllSl]ll@llfS
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§j Vraagt prijs voor *
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ÏWINTERPROVISIEÏ

45. Herr Untermeier, die rustig in 'de schaduw
van de Pegasus lag te -dromen, schrok geweldig

toen hij de olifant zag passeren mot de hevig

spartelende Van Emmen en Piet op z'n rug „Ho!
Stop!" brulde hij, maar de olifant luisterde niet

naar hem en was spoedig buiten zicht. „Dat is

toch niet netjes, om me hier in de steek te laten!"

dacht Herr Untermeier. „Wat moet er van me
worden, met dit vliegtuig, dat ik niet eens hante*

ren kan!"

1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol 25 kg ƒ 0.75

1 kist GROVE ANDIJKER HUIZEN 25 kg ƒ 0.90

KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN 25 kg ƒ 0.80

KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS 25 kg ƒ 0.80

GBELBLA'ADJES 25 kg ƒ 1.25

RONDE BLAUWEN 25 kg ƒ3.25 ' '

FRIESE BORGERS 25 kg ƒ1.20

OPPERDOEZER MUIZEN 25 kg ƒ1.20

ANDIJK'ER MUIZEN 25 kg ƒ 1.12VS

PRACHT DUINDRIELINGEN 25 kg ƒ 0.85

ZANDVOORTSE GROVE 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DRIELINGEN 25 kg ƒ 1.25

Prima Bevelanders, koken niet af, 25 kg. .... f 1.10

ZANDVOORTSE DUIN 10 K.G. 65 et 25 K.G. f 1.50

ZANDVOORTSE DUIN kralen 25 K.G. f 1.75

De aardappel voor Uw Winterprovisie. Vraagt prijsopgave per H.L

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ook in
Bentveld en Aerdenhout.
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Al zijn de donkere dagen op komst
het geeft niets, indien XJ fleurige

Bloemen en Planten
koopt uit het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef, 2060'

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18-

Geen fooien!

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame;

N o u g at-Galettes
van 50 cent voor 35 et per J^ pond

Als extra reclame:
4 Tompouces voor . 25 ets

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant:.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

DE JONGSTE WERELDMACHT,
bewijst steeds haar voorwaartsstrevende kracht
door deze twee nieuwe afgezanten: In een stijlvol

en elegant omhulsel omvatten de Philips*toestellen

topprestaties van de hedendaagse radiostechniek.

Als een onuitputtelijke „hoorn van overvloed"
dompelen de moderne ontvangtoestellen U onder
in volle welluidende blanken van over de gehele
wereld! Kinderlijk eenvoudig is ook de bediening!
U 'behoeft niet te experimenteren en te zoeken.
Even welluidend is de weergave van Uw gramo*
foonplaten, daar alle apparaten een gramofoon*
aansluiting hebben. De nieuwe Philips toestellen

hebben een ongekende weergave en selectiviteit-

De serie 193&—1939 is een meesterwerk van
radio^technische verfijningen. Vraagt eens vrijhlij»

vend demonstratie bij de Goedkope Amsterdam»
mer, Henk Schuilenburg, Grote Krocht 5—7, tele*

foon 2974. Wij ruilen Uw oude toestel, in en leve*

ren desgewenst op gemakkelijke betalingsovereen*

komst. (Adv.)

Sohilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn -Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD - BELASTING-, AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 11 Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 11 Sept. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg. •

Zondag 11 Sept. 10 en 17 uur: Ds. N. A. Waaning
Catechismus Zondag 26.

EVANGELISATIE GEREE. KERK.
aan de Julianaweg

In de week van \Maandag 12 Sept. zullen alle

clubjes van bovengenoemde EvangelisatiesComm.
weer aanvangen.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag U Sept. 10.30 uur: Ds. P. Eldering uit

Oegstgeest.

Zondagsschool begint weer van 12—1 uur.

Groten: Brugstr. 15. Kleintjes: Oude Bewaarsch.

Donderdag 15 Sept. 8-15 uur: Ledenvergadering.

NED. CHR. GÈMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. iW. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 10 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.13 uur.

Vrijdag 16 Sept. Aanv. v.d. Sabbath 7 uur.
Zaterdag 17 Sept. Einde v.d. Sabbath 7-56 uur.
Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.

Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

BRONKHORST heeft
Voetbalschoenen

de beste en goedkoopste

SWIPT ƒ 3.95 — Schitterende dames»collectieI

ROBINSON ZWARTE en BRUINE MOLLIERS
28—31 ƒ 1.25; 32—34 ƒ 1.50; 35—38 ƒ 1.75

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 1 hoekje

lï'-tf
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ZANDVOORTSE COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURAIN I OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60!

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Op uiterst kritieke momenten zijn het mannen
als Chamberlain, die alles durven in te zetten

om de mensheid alsnog te behoeden voor de

verschrikkingen van een nieuwe wereldoorlog.

Zijn reis naar Duitsland was respectabel in ah
Ie opzichten. Hij hebbe ons aller dank!

* »

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Economische experts van de

oude stempel.

Geachte Redactie,

In Uw Courant no 11 wil Uw medewerker Dixi
concluderen, dat experts „van de oude stempel"
de chaos niet kunnen verbeteren.
Dixi zal echter moeten toegeven, dat het' nade»

lige verschil tussen aanbod en koopkracht (welk
verschil men abusievelijk betitelt met „werkloos*
heid" en „overproductie") tegenwoordig veel gro»
ter is dan sinds de middeleeuwen *) bekend was
en dat dit er op wijst, dat de „oude stempel" dan
toch wel heel wat beter geweest moet zijn dan de
zgn „economie" van het nieuwere soort.
Destijds (ca 30 a 40 jaar geleden) gold (althans

onder de Noordzeevolken) de leus: ruilverkeer,
onderneming, concurrentie, prijsvorming moeten
vrij en onbelast zijn. Had men de strijd daarvoor
doorgezet inplaats van de tegenovergestelde rich»
ting in te slaan, hoe zou dan de toestand zijn?:
Het gemiddelde prijsniveau zou minder zijn dan

de helft van het tegenwoordige. Dit wil zeggen,
dat met de beschikbare (directe en indirecte) ruil*

middelmassa's meer dan tweemaal zoveel goede*
ren en diensten gekocht zouden kunnen worden.
De koopkracht zou groter zijn dan het aanbod en
dus "was er geen werkloosheid en geen voedselver»
nietiging!

Inplaats dit te bedenken maakt Dixi propagan»
da voor afschaffing van alle vroegere principes
Er was eens een kaptein, die de juiste koers had.
iHij werd vervangen door een anderen, die de te»

genovergestelde richting insloeg, voordat de ha»
ven bereikt was en nu wil Dixi weer een anderen
man, die wéér een andere koers inslaat, alleen
niet de eerste, de juiste!

Met dank voor de plaatsing

LIEBAERTUS
(Een van de oude stempel!)

x
) In en omstreeks de Middeleeuwen werd ruil»

verkeer en koopkracht in sterke mate gedrukt
door de gilden en vele indirecte belastingen, wel»
ke misstanden ook in onze tijd weer de kop opste»
ken.

|

Antwoord.
Als het zou gaan — gelijk vroeger — om de

vraag vrijhandel of protectie, zou ik (nog) zijn

vóór vrijhandel.
Maar daar gaat het niet meer om, althans niet

alléén.

Wanneer de alom tot autarkie ontaarde protectie
-weder zou worden vervangen door vrijhandel, zou
er— ik erken het gaarne — al wel iets gewonnen
zijn, maar het door Liebaertus genoemde „nadeli»
ge verschil tussen aanbod en koopkracht" zou blij»

ven bestaan met z'n gevolgen „werkloosheid" en
„overproductie". Want:

1. door de geweldig ontwikkelde techniek is

overproductie niet meer te voorkomen zonder
regelende beïnvloeding van bovenaf;

2. het aantal technisch achterlijke landen is

zo zeer afgenomen, dat zij in de juist grotere
behoefte aan afzetgebieden bij de technisch
hoog ontwikkelde landen steeds minder kun»
nen voorzien.

3. de totale koopkracht wordt bepaald door
het door de producenten in totaal uitgekeer»
de loon, en dit zal in liet huidige economische
stelsel steeds minder moeten zijn dan tle ver» •

koopswaarde der geproduceerde goederen, en
dus ontoereikend om alle goederen af te ne»
men .

En dus zal er een nieuw middel moeten worden
toegepast, waardoor er doorlopend evenwicht kan
zijn tussen productie en koopkracht. Door de eco»
nomische experts van de oude (= huidige) stem»
pel, zal dat niet vrijwillig geschieden, omdat die

vasthouden aan het z.g. winstsysteem en aan het
particuliere financiële stelsel.

De oplossing zal slechts gebracht kunnen wor»
den door economische en financiële experts, die

de durf hebben om nieuwe wegen in te slaan.

Steeds meerderen komen tot het besef, dat ons
huidig voortbrengings» en distributiesysteem oor»
zaak is van de wanverhouding tussen productie
en koopkracht, tussen mogelijkheid en werkelijk»
heid. Wie dit „oude" ondanks alles toch wil be»
houden, doemt zich zelf tot de machteloosheid
van lapmiddeltjes.
En daarom vond ik het wenselijk de tegenspraak
te belichten, die er bestaat tussen het inzicht van
b.v. dr. Colijn dat de noodzakelijkheid om tot re»

sulfaten te komen overweldigend is, en zijn daden
waardoor die resultaten nimmer bereikt zullen
worden.
De komende begroting zal daarvan zeer stellig

weer de bevestiging geven, móeten geven. Op dat
feit wenste ik reeds bij voorbaat de aandacht te

vestigen, om daaruit de volgende week met zo»

veel te meer recht tegenover de lezers van de
Zandv. Courant de lering te trekken, dat we er

zó nooit komen, dat we dus andere wegen móeten
inslaan.
Van harte hoop ik, dat ook Liebaertus dat spoe»

dig zal inzien.
DIXI.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 9 tot en met 15 September 193S,

Gevestigde personen:
L'. Straus van Bl'daal, Zandvoortselaan 377.

Mevr. A. Siebes»van Daalen van Soengei»Gerong,
Zandvoortselaan 213.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

HOE ZE GENOTEN HEBBEN.
Daarvan vertelt— evenals vorige jaren — weer

mej. A. Nijland (Tonia) in haar opstel, hetwelk
we hieronder laten volgen.

Zeer geachte Commissie voor Ouden van Dagen,

Vóór de onvergetelijke tocht op 8 Sept. zijn we
eerst nog 'n paar middaguurtjes in „Modern" ge»
weest. Tegen 4 uur kwam 'n jongen, Johnny, in de
zaal om ons te verrassen met enige liedjes. Ook
den heer en Mevr. Tummers met 'hun aangename
declamatie niet te vergeten. En onze Ouden van
Dagen mochten ook nog eens oen ouderwets dans»
je maken. Wij werden allen ook nog verrast met
een consumptie, die we ons best lieten smaken.
Den heer Burgemeester en verder allen vriendelijk
dank voor het gezellig samenzijn.
Maar nu kwam de werkelijke feestdag, de 8e Sept.
Het was een gezellige drukte op het Gasthuisplein
bij het vertrek. 3 Autobussen en plm. 16 auto's.

Een echte oranjetocht met de met oranjestrikjes
getooide oudjes, en de met bloemen versierde auto
van Cassée. En dan bovendien die verrassing, dat
wij die prachtige mandenstoel kregen. Den heer
Burgemeester^ en v.Noort vriendelijk dank ervoor!
En dan onze jubilarissen, waarvoor de Zandvoort»
se muzikanten Engel en Arie Paap en de anderen
nog even „lang leven de jubilarissen" speelden. En
toen langs de Gr. Krocht door de Dr. Gerkestraat
en de Zandvoortselaan over Heemstede, waar de
heer Teekman ons ook nog wat vertelde over Oud
Heemstede, naar Schiphol. Maar op de weg tus»

sen Haarlemmermeer en Hoofddorp hadden we
een oponthoud met auto 13, 't ongeluksgetal, voor
de wegenbelasting. Het liep nog goed af, maar wa=
gen 13 moest toch uitvallen. Getelefoneerd werd
naar Zandvoort, en de heer Voogd was spoedig
ter plaatse. En verder ging 't naar Schiphol. Daar
zagen we het dalen en opstijgen van de vliegmachi»
nes. Het was een mooi gezicht, maar wij blijven
maar liever met onze Ouden van Dagen op Zand»
voort, daar is het nu rustiger. Nu langs de Zuide»
lijke wandelweg waar we 'n kwekerij zagen, verder
langs de Amstelveense weg, waar we nog een ver»
rassing hadden, Prinses Juliana passeerde ons op
wegsnaar Soestdijk naar haar dochter. Verder op
weg naar Bussum, waar we 'bij de Gooise Boer om
12 uur koffie dronken met ge<bak. De muziek zorg»
de ervoor, dat de opgeruimde stemming erin bleef.

Vertrek van de Gooise Boer om kwart voor 1 naar
Hilversum en omstreken. Eerst naar 'Hecks lunch»
room, waar wij om 1.15 uur aankwamen en wartr
voor ons allen een heerlijk diner klaar stond aan
gezellige lange tafels, 't Diner bestond uit: soep
vooraf, aardappelen met sperciebonen en gehakt,
en als toespijs ieder een gebakje. Het smaakte al»

les heel lekker. Er werd zelfs een foto genomen
door een dame, toen wij allen aan tafel zaten.
Toen weer terug door Hilversum, we zagen nog

't raadhuis en de studio's van de AVRO, VARA,
KRO en NCRV. Alles was in één woord schitte»

rend. Onderweg zagen we nog een versierde laan.

Toen verder naar Valkenveen, waar we ons een
paar uurtjes hebben vermaakt in de tuin. Wij heb»
ben er veel genoten, vooral in de waterauto's en
in de doolhof met z'n lachspiegels, 't Was erg leuk
en gelachen dat wij hebben, fijn hoor! Nu werden
we bijeen geroepen om brood met koffie te ge»
bruiken. Toen op weg naar huis, waar we nog de
schitterend versierde wasserij „Gooi & Eemland"
zagen. Na Naarden kreeg wagen 10 nog een lek»

ke band, die echter spoedig hersteld was. Nu ver»
der langs Diemen ('t raadhuis van Diemen was
ook schitterend versierd), de Watergraafsmeer en
de buitenwegen van Haarlem en 'Heemstede kwa»
men we op de Zandvoortselaan. Wij werden bij

onze aankomst in het dorp nog verrast, de muziek
stond ons op te wachten omdat wij in Groot»Bad»
huis werden verwacht, waar wij ook nog een paar
uurtjes doorbrachten. 'Bovendien kregen we nog
een consumptie. De jubilarissen en hun dames
ontvingen nog een souvenir, bestaande uit een
rookstandaard voor de heren en voor de dames
een ïbouquet, die onze jubilarissen nog lans in ge»

zond'heid mogen gebruiken. Aan het eind gekomen
van deze onvergetelijke dag zongen we nog ter»

ere van het 40=jarig jubileum van de Koningin,
het Wilhelmus.
Onze hartelijke dank aan de heren chauffeurs,

die ons die dag zo keurig gereden hebben, en aan
de heren Molenvliet, Kerkman, van Noort en Hil»
dering voor hun goede zorgen en medeleven op
deze onvergetelijke dag!

ANTONIA NIJLAND
Brugstraat 22.

GESLAAGD.
Van School D, hoofd de heer H. Volger, is ge»

slaagd voor het toeIatings»examen HBS te Am»
sterdam, de leerlinge J. van der Enden.

OPBRENGST COLLECTE.
De Stichting Jeruel te Leiden maakt hierbij be»

kend dat de Collecte voor het kinderhuis ƒ 55.47
opbracht en brengt hartelijke dank aan gevers en
medewerkers.

IMMANUEL
is op de goede weg. Op de laatst gehouden repe»
titie mochten we weer enige nieuwe en oudleden
begroeten.
Hieruit valt te constateren, dat er voor zang

nog wel liefhebberij 'bestaat en een liefhebberij is

het, want een avond onder de uitstekende leiding

van .Tac. Zwaan repeteren is een uitspannings»
avond die ieder, zowel jong als oud, na zijn dag*
taak nodig heeft.

Geef U dus als lid op bij de heren Luyte, Pak»
veldstraat 3 of IJ. de Jong, Potgieterstraat 34.

Wij verwachten U a.s. Woensdagavond 8.15 uur
in Ons Huis.

SPORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag l.l.:

THB 3—Zeemeeuwen 1, 3—

3

Zandvoort 2—Zeemeeuwen 2, 1—0.

Vastgesteld voor Zondag a-s.:

Zeemeeuwen 1—Germaan 1, 2 uur.

RODI 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.WB 2—Zeemeeuwen 2, 10 uur. (St. Editiebeker)
Zeemeeuwen 4—HFC 5, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—Halfweg 4, 10 uur.
Zandvoort jun.—Zeemeeuwen jun-, 12 uur.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Zandvoort a, 3 uur.
'Heemstede—Zeemeeuwen b, uitgesteld.

Aangenomen als lid de heien K. Zwemmer en
J. Termes.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

TOEGANG WERKLOZEN.
In een der Haarlemse bladen kwam dezer dagen

een berichtje voor omtrent het vormen van een
comité uit werklozen, welk comité o.a. contact
zou hebben gezocht met het bestuur der vereni»
ging Zeemeeuwen, ten einde het mogelijk te ma»
ken tegen gereduceerde prijs de voetbalwedstrij»
den bij te wonen.
Bij het bestuur van Zeemeeuwen is hiervan ech=
ter niets bekend . Dit 'bestuur heeft geen enke»
Ie wijziging in de toegangsprijs voor werklozen
overwogen en als van ouds kunnen de werklozen
de wedstrijden bezoeken tegen betaling van- 12
cent incl. belasting. Aan de controle moet de
stempelkaart worden getoond.

GOLF.
Op de banen van de Kennemer Golf en Coun»

try Club werd Zondag de wedstrijd gespeeld om
de Vas Visser Wlsselbeker, 3G holes handicap te=

gen bogey, waaraan door 21 spclers(sters) werd
deelgenomen.
Voor de beker moet worden overgespeeld door:

A. Jurjans, 6, Ie ronde 3 up, 2e ronde 1 down, to»
taal 2 up en C. Dekker, 8, Ie ronde all square,
2e ronde 2 up, totaal 2 up.

SCHAAKTOURNOOL
Voor het schaaktournooi, dat door de Zandvoort»
se schaakclub wordt georganiseerd op Zaterdag
en Zondag 17 en 18 September a.s. is zeer grote
belangstelling en de 'beide eregroepen zijn reeds
volledig bezet door zeer sterke spelers. De vol»

gende acht spelers zullen — verdeeld over twee
groepen— in de ereronde kampen. A.D. de Groot
en N. Cortlever, beiden van VAS, Amsterdam; T-
D. van Scheltinga en S. van Mindeno, beiden van
Max Euwe. G. Kroone, HSG, T. Wackers, ASC:
L. Prins en Justus Meyer, beiden van ZSC. Het
aantal inschrijvingen is thans reeds ver over de
100.

Het tournooi zal worden geopend door den loco
burgemeester wethouder C. Slegers, Zaterdag»
avond te -/even uur in het hotel Groot Badhuis.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

De uitslagen van de j.l. Zondag gespeelde weds
strijden zijn:

Laakkwartier 1—Zandvoort 1, 1—0.

*andvoort 2—Zeemeeuwen 2, 1—0.

Laakkwartier 2—Zandvoort 3, 8—2.

Om de v.d. AarUBeker:
Ie ronde: Zandvoort jun.—THB jun., 3—0.

2e ronde: Zandvoort jun—VSV jun. —0.

(verl. na doelschoppen).

Zandvoort 1 kon het in Den Haag niet tot een
overwinning brengen tegen Laakkwartier. Alhoe»
wel het meest in de aanval zijnde, 'bleek de voor»
hoede niet tot doelpunten in staat.

De reserves hebben na een meer spannende dan
fraaie wedstrijd voor een jaar 'beslag weten te leg»
gen op de wisselbeker, uitgeloofd door de Zand»
voortso Politie»Sportbond. Met kleinst mogelijk
verschil werd van Zeem. 2 gewonnen. De wed»
strijd had een min of meer officiële tint, daar de
heer Reyinga, commissaris van Politie te Zand»
voort, de aftrap deed. De commissaris reikte na
afloop met een zeer aardige toespraak de beker
uit aan den aanvoerder van Zandvoort 2.

Zandvoort 3 ging tegen Laakkwartier 2 roem»
loos ten onder, terwijl de Junioren het niet verder
konden brengen dan de 2e ronde om de v.d. Aart»
beker.

««•

De competitie staat weer voor de deur. Alle
clubs komen a.s. Zondag weer in actie en het
wordt nu ernst. Iedere club begint met de beste
bedoelingen. Om het hoogste te bereiken, wat er

maar te bereiken valt, n-1. het kampioenschap. Al»
len beginnen met gelijke kansen. De een is meer
in de gelegenheid geweest om zich voor te berei»
den dan de ander, maar ieder hoopt toch op een
goed eindresultaat.
Zo staat het ook met Zandvoort. Het bestuur

heeft moeite noch kosten gespaard om de elftal»

len zo goed mogelijk voor de dag te laten komen.
Wij koesteren dan ook de wens, dat de leden be»
grijpen, waar het om gaat. Men voetbalt wel voor
zijn plezier, maar dan moet men ook een krachti»
ge vereniging hebben, die de leden dit plezier kan
verschaffen Laat men dat 'bedenken en ieder zijn
uiterste best doen, want dan pas kan er iets
bereikt worden. Mocht het wel eens niet voor de
wind gaan, dan moet men de moed niet verliezen,
maar blijven volhouden. Laat men onze supporters
niet teleurstellen, want zij zijn voor de vereniging
onmisbaar.
Voor de wedstrijden van a.s. Zondag wagen wc

ons niet aan een voorspelling. De kracht der ver»
schillende verenigingen is ons nog zeer weinig be»
kend. We hopen natuurlijk dat onze elftallen Zon»
dag veel succes mogen boeken!

H.et volledig programma voor a s. Zondag luidt
als volgt:
Schoten ]—Zandvoort 1, 2 uur.
Zandvoort 3—Heemstede, 10 uur.
(om de StadssEditiebeker)

Schoten 3—Zandvoort 4, 12 uur. .

. Spaarne\ogels 3—Zandvoort 5, 10 uur.
Zandvoort 6—DSK 2, 10 uur.
Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen jun. a, 12 uur.
VI. Vogels jun.—Zandvoort jun. b, 12 uur.

Zaterdagmiddag (heden):
Zeemeeuwen adsp. a—Zandvoort adsp. a, 3 uur.

Het eerste elftal vertrekt per autobus om 12-45
uur.. Zandvoort 4 vertrekt vanaf het Tramplein
om 10.45 uur per fiets. Het vijfde vertrekt per
fiets om 9 uur. Het terrein van Spaarnevogels is
gelegen in het Sportpark te Heemstede. Jun. b
vertrekt om 10.30 uur. 'Het terrein van Vliegende
Vogels ligt aan de Vergierdeweg.

Met de meeste nadruk willen we onze leden ver»
zoeken om niet voor iedere kleinigheid af' te
schrijven en vooral bij het vertrek der uitwedstrij»
den op tijd aanwezig te zijn.

De elftallen moeten Zondag voor de aanvang
der wedstrijden hun aanvoerder kiezen. Aan de
a.s. aanvoerders verzoeken wij dringend, om de
wcdstrijdformulieren secuur te tekenen en deze
vóór Zondagavond af te geven bij den secretaris,
den heer J. Keur, Van Ostadestraat 22, Dit is ab»
soluut noodzakelijk voor de goede gang van zaken
en om boete te voorkomen. Laten de heren aan»
voerders hiervan goede nota nemen. Tevens wordt
de aanvoerders verzocht Dinsdagavond om 8 uur
aanwezig te willen zijn bij de Elftal»Commissie
om bij 't samensstellen van hun elftal tegenwoor»
dig te wezen.

•••

Het clublokaal is met ingang van de volgende
week voor de leden opengesteld op: Dinsdag»,
Woensdag» en 'Donderdagavond om 8 uur, en te»

vens Zaterdagmiddag en Zaterdagavond.
J.K.

ER ZIJN KOLEN EN KOLEN.
Inderdaad, dat is geen nieuw idee. En evenmin,

dat adverteren en adverteren is twee. Maar dat

wil toch geenszins nog zeggen, dat iedereen 't op
dezelfde wijze uit zal leggen. Doch wel is het een
onweersprekelijk feit voor wie zich aan de handel
wijdt, dat zonder aandacht en belangstelling te

wekken geen zakenman méér klanten zal gaan
trekken.
Wie zelf nog niet goed weet hoe te adverteren,

moet dat van een ander maar gaan Ieren. Dat 's

helemaal niet erg! Kijk b.v. eens naar de Zandv.
Brandstoffenhandcl. Dat is een zeer verstandige
firma. Zij durft dus ook 't advertereen an! Maar
de manier die zij nu toepast, heeft ons toch wer»
keiijk verrast. Met een plaatje en praatje, weet
zij U allen duidelijk te vertellen, dat ge bij hen
Uw kolen moet bestellen.

Wij raden U dan ook dringend aan, de advcr»
tentiepagina's eens op te slaan. Spoedig zult ge
daar ontdekken, van wie ge hier Uw kolen kunt
betrekken.

MOND»ACCORDEONVER. „EXCELSIOR".
'Hiermede wordt de dames en heren van ,,'Ex»

celsior bekend gemaakt, dat er a.s. Maandag geen
repetities zijn, maar wel Woensdag a.s. om 8 uur
in Ons Huis.
Aller opkomst gewenst.

Het bestuur.

ZONDAGSCHOOL.
Do Zondagschool der >Ncd. Herv. Gem„ welke

van 12—1 uur gehouden wordt in do Wilhelmina»
school aan de Dr. Gerkestraat 'begint weer. _

Alle kinderen, worden zoveel mogelijk bij 't 6e»

gin weer verwacht.

FLORA»TENTOONSTELLING.

Zondagmiddag hield het comité Flora een ten»
toonstelling van door de kinderen opgekweekte
plantjes in Ons Huis. Verschillende aardige inzen»
dingen bewezen met hoeveel zorg zij de in Mei
van dit jaar ontvangen plantjes hadden groot ge»
bracht, hoewel volgens het oordeel der deskundi»
gen de kwaliteit dit jaar veel minder was, dan in
vorige jaren. Verschillende prijzen konden dan
ook niet worden uitgereikt, omdat de mooiste
plant van een of andere soort geen eerste prijs

verdiende.
De tentoonstelling 'heeft zich in een groot be»

zoek mogen verheugen, waaruit blijkt, dat de be*
langstelling niet is verflauwd. Ieder kind, dat een
plantje had ingezonden, ontving een lot en mocht
dus meedoen in de loterij, waarbij een paar rol»

schaatsen de prijs was. Deze prijs werd gewonnen
door Willy Hoogenbosch. De ingezonden plantjes
bestonden uit de volgende soorten: geranium, co»
leus, bcgonia en fuchsia. De kinderen van de be»
waarscholen ontvingen allen een troostprijs, ter»

wijl in deze groep een eerste, twee 2e, twee 3e,

een 4c en een 5e prijs konden worden toegekend.
Verder verwierven nog een vijftal kinderen een
prijs voor vrije inzending. Het Comité vierde te»

vens een lustrum, daar het dit jaar de vijftiende
keer was, dat een tentoonstelling werd gehouden.

„JONG ZANDVOORT".

.'Het Bestuur verzoekt ons mee te delen, dat het
kinderkoor „Jong Zandvoort" zijn repetities weer
is begonnen. Oude en nieuwe leden worden iedere
Woensdag verwacht van 6»8 u. in „Ons Gebouw"
in de Spoorstraat. Met het oog op de a.s. uitvoe»

ring is aller opkomst gewenst.
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Wacht niet te lang
doch koop nu reeds onze prachtigeWINTERWOL
De avonden worden reeds langer, dus geen
prettiger en nuttiger bezigheid 'dan ibreicn
en haken.

Verder Kanten kleedjes, Handwerken, Thee
mutsen, Borduurkleden, Pullovcrs enz. enz,

Magazijn
GROTE KROCHT 11

„LIBELLE"

INBOEDELVEILING
(WEGENS VERTREK)

Maandag 12 Sept a.s. 's morgens
10 uur

in perceel KOSTVERL'ORENSTRAAT 24 zal

door de Veilingdirectie

„DE WITTE ZWAAN"
Grote Krocht 20, Tel. 2164, verkocht worden:
Eiken en -wit Iaqué Slaapkamer ameublement, Sas
Ion ameublement met dressoir, Stoelen, Tafels,

OJH. schrijftafel, Halbankje, Is en 2»pers. Opklap»
bedden, compleet, (Eiken voorzetapparaat met ca.

200 rollen, Spiegels, Schilderijen, Vloerkleden,
Lopers, 'Gordijnen, Vloerzeil, Lampen, 2 mooie
Haarden, Gasfornuis, Serviezen, Emailles en Niks
keiwaren, tuin» en serremeubelen Kampeertent,enz

KIJKDAG ZATERDAG van 2*6 uur, ZONDAG
van 10

—

4 uur.

Het perceel is te huur of te koop. Direct te aanv.

Inlichtingen:

N.V. WATERDRINKER
Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Castuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

De Kleding Specialist

| Fa. H. LUYTE Jr.
z Pakveldstr aat 3

WOLBEEK
~ zon geeft

WOLBEEK
r heten, als hij geen

Groenten, Fruit en Aardappelen
verkocht tegen de /aagste prijzen.

Daarom, Huismoeders, doet Ü niet te kort,

niet iti uw portemonnaie en niet aan uw lis

chaam en ga naar de

Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

44. Maar ze zakten er niet in. Integendeel, ze
gingen de 'hoogte in. De „heuvel" was niets ans
ders dan.... een olifant, die vreedzaam in het
zand lag te slapen en die nu door ide hevige bevre»
.gingen van meneer Van Emmen wreed gewekt
was. 'En daar ging hij er m volle vaart vandoor,
meneer Van Emmen en Piet meevoerend, terwijl
de slapende Hans in het zand viel. Ik behoef je
niet te zeggen, dat de arme jongen grote ogen
opzette!

; WAAR ZOU HET HEEN MOETEN!! $
als er niet een slager was, die prima Runds, Kalfs:, Varkens* en Lamvlees verkocht,
dat te betalen is voor iedereen. Geen nood, wij -zijn er nog en stellen ieder tevreden,
dus uw adres is:

„DE CONCURRENT"
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

.

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 ~ TELEFOON 2994
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags, Vraagt prijscourant

-^ EW Zondag 11 September laatste Zondag geopend "-&H

GUMMI-
Het adres voor

Elastieken Kousen
in diverse kwaliteiten

Buik- en
Breukbanden
is DROGISTERIJ
L BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Grote sortering

Insecten
dodende

middelen

MAKELAAR
W. PAAP

14 TELEFOON 2965ZEESTRAAT
TE HUUR :

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of t'o Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r4 n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

AUTO STALLING f 1.- PER WEEK
GARAGE „ÓSTA" - TeK 2929 - Kostverlorenstraat 1

Wat voor de Boterham Mevrouw ?
Neemt U eens de proef met onze 'bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST a 16 et per ons
Het is een delicatesse voor de boterham.

Sohouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons 9 cent
Prima Arehide sla*olie, per fles 59 cent
Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNALSE, vanaf 20 et

Leverworst Paarden Rookvlees

Bloedworst Ploekworst

Kalfsboterhamworst Bacon
Haagse Leverworst Grove snijworst.

Berliner Osserookvlees
Leverkaas Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

ALS RECLAME: 2 blik Zalm 28 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I, J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Steensma's
Modelvleeshouwèrij

verkoopt EEN
kwaliteit: DE
BESTE.

GREEP UIT ONZE PRIJZEN:
Doorregen Osselappen, vanaf 50 et

Riblappen 60 et

Biefstuk 85 et

Kalfslappen 75 et

Kalfsfricandeau 90 et

Vet Spek, per pond 40 et

Mager Spek 50 et

Pekelvlees, per ons 16 et

Ham, per ons 16 et

Schoolstraat 3 - Telef. 2703
bij de Haltestraat

m
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U Vraagt prijs voor
IS

1WINTERPR0VISIE

45. Herr Untermeier, die rustig in de schaduw
van de Pegasus lag te dromen, schrok geweldig

toen hij de olifant zag passeren mot de hevig

spartelende Van Emmen en Piet op z'n rug „Ho!
Stop!" brulde hij, maar de olifant luisterde niet

naar hem en was spoedig buiten zicht. „Dat is

toch niet netjes, om me hier in de steek te laten!"

dacht Herr Untermeier. „Wat moet er van me
worden, met dit vliegtuig, dat ik niet eens hante*

ren kan!"

SI
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1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol 25 kg ƒ 0.75

1 kist GROVE ANDIJKER MUIZEN 25 kg ƒ 0.90

KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN 25 kg ƒ 0.80

KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS 25 kg ƒ 0.80

GBELBLAAOJES 25 kg ƒ 1.25

RONDE BLAUWEN 25 kg ƒ3.25 ' '

FRIESE BORGERS 25 kg ƒ1.20

OPBERDOEZER MUIZEN 25 kg ƒ1.20

ANDIJK'ER MUIZEN 25 kg ƒ 1.12V2

PRACHT DUINDRIELINGEN 25 kg ƒ 0.85

ZANDVOORTSE GROVE 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DRIELINGEN 25 kg ƒ 1.25

Prima Bevelanders, koken niet af, 25 kg. .... f 1.10

ZANDVOORTSE DUIN 10 K.G. 65 et 25 K.G. f 1.50

ZANDVOORTSE DUIN kralen 25 K.G. f 1.75

De aardappel voor Uw Winterprovisie. Vraagt prijsopgave per H.L

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL
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JACOB KOPER 1

Al zijn de donkere dagen op komst
het geeft niets, indien U fleurige

Bloemen en Planten
koopt uit het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060'

KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476
11

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ook in IfiJ

Bentveld en Aerdenhout. [Ö]
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Z. V. T,
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18-

Geen fooienl

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame t

N o u g at-Galcttcs
van 50 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:
4 Tompouces voor . 25 ets

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

DE JONGSTE WERELDMACHT,
bewijst steeds haar voorwaartsstrevende kracht
door deze twee nieuwe afgezanten: In een stijlvol

en elegant omhulsel omvatten de Philipsstoestellen

topprestaties van de hedendaagse radio*techniek.

Als een onuitputtelijke „hoorn van overvloed"
dompelen de moderne ontvangtoestellen U onder
in volle welluidende klanken van over de gehele
wereld! Kinderlijk eenvoudig is ook de bediening!
U 'behoeft niet te experimenteren en te zoeken.
Even welluidend is de weergave van Uw gramo*
foonplaten, daar alle apparaten een graniofoon*
aansluiting hebben. De nieuwe Philips toestellen

hebben een ongekende -weergave en selectiviteit.

De serie 1938—1939 is een meesterwerk van
radio^technische verfijningen. Vraagt eens vrijblij»

vend demonstratie bij de Goedkope Amsterdams
mer, Henk Schuilenburg, Grote Krocht 5—7, tele*

foon 2974. Wij ruilen Uw oude toestel, in en leve»

ren desgewenst op gemakkelijke betalingsovereen*
komst. (Adv.)

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn -Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 * Zandvoort

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD -- BELASTING -. AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 11 Sept. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 11 Sept. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed-

GERBFORMËERDE KERK
Iulianaweg hoek Emmaweg. •

Zondag 11 Sept. 10 en 17 uur: Ds. N. A. Waaning
Catechismus Zondag 26.

EVANGELISATIE GEREF. KERK.
aan de Julianaweg

In de week van Maandag 12 Sept, zullen alle

clubjes van bovengenoemde Evangelisatie=Comm.
weer aanvangen.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 11 Sept. 10.30 uur: Ds. P. (Eldering uit

Oegstgeest.

Zondagsschool begint weer van 12—1 uur.

Groten: Brugstr. 15. Kleintjes: Oude Bewaarseh.

Donderdag 15 Sept. 8-15 uur: Ledenvergadering.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in. de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. iW. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 10 Sept. Einde v.d. Sabbath 8.13 uur.

Vrijdag 16 Sept. Aanv. v.d. Sabbath 7 uur.
Zaterdag 17 Sept. Einde v.d. Sabbath 7-56 uur.

Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.

Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

BRONKHORST heeft
Voetbalschoenen

de beste en goedkoopste

SWIFT ƒ 3.95 — Schitterende dames«collectieI

ROBINSON ZWARTE en BRUINE MOLLIERS
28—31 ƒ 1.25; 32—34 ƒ 1.50; 35—38 ƒ 1.75

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 1 hoekje
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ZANDYOORTSE COURA
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE» BADdOUKAJN 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60!

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Op uiterst kritieke momenten zijn het mannen
als Chamberlain, die alles durven in te zetten

om de mensheid alsnog te behoeden voor de

verschrikkingen van een nieuwe wereldoorlog.

Zijn reis naar Duitsland was respectabel in ah
Ie opzichten. Hij hebbe ons aller dank!

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Economische experts van de

oude stempel.

Geachte Redactie,

In Uw Courant no 11 wil Uw medewerker Dixi
concluderen, dat experts „van de oude stempel"
de chaos niet kunnen verbeteren.
Dixi zal echter moeten, toegeven, dat het' nade*

Zige verschil tussen aanbod en koopkracht (welk
verschil men abusievelijk betitelt met „werkloos»
heid" en „overproductie") tegenwoordig veel gro*
ter is dan sinds de middeleeuwen *) bekend was
en dat dit er op wijst, dat de „oude stempel" dan
toch wel heel wat beter geweest moet zijn dan de
zgn „economie" van het nieuwere soort.
Destijds (ca 30 a 40 jaar geleden) gold (althans

onder de Noordzeevolken) de leus: ruilverkeer,
onderneming, concurrentie, prijsvorming moeten
vrij en onbelast zijn. (Had men de strijd daarvoor
doorgezet inplaats van de tegenovergestelde rich*
ting in te slaan, hoe zou dan de toestand zijn?:
Het gemiddelde prijsniveau zou minder zijn dan

de helft van het tegenwoordige. Dit wil zeggen,
dat met de 'beschikbare (directe en indirecte) ruil*

middelmassa's meer dan tweemaal zoveel goede:
ren en diensten gekocht zouden kunnen worden.
De koopkracht zou groter zijn dan het aanbod en
dus was er geen werkloosheid en geen voedselver»
nietiging!

Inplaats dit te bedenken maakt Dixi propagan»
da voor afschaffing van alle vroegere principes
Er was eens een kaptein, die de juiste koers had.
(Hij werd vervangen door een anderen, die de te»

genovergestelde richting insloeg, voordat de ha»
ven bereikt was en nu wil Dixi weer een anderen
man, die wéér een andere koers inslaat, alleen
niet de eerste, de juiste!

Met dank voor de plaatsing

LIEBAERTUS
(Een van de oude stempel!)

*) In en omstreeks de Middeleeuwen werd ruil»

verkeer en koopkracht in sterke mate gedrukt
door de gilden en vele indirecte belastingen, wel»
ke misstanden ook in onze tijd weer de kop opste»
ken.

|

Antwoord.
Als het zou gaan — gelijk vroeger — om de

vraag vrijhandel of protectie, zou ik (nog) zijn

vóór vrijhandel.
Maar daar gaat het niet meer om, althans niet

alléén.

Wanneer de alom tot autarkie ontaarde protectie
weder zou worden vervangen door vrijhandel, zou
er— ik erken het gaarne — al wel iets gewonnen
zijn, maar het door Liebaertus genoemde „nadeli»
ge verschil tussen aanbod en koopkracht" zou blij»

ven bestaan met z'n gevolgen „werkloosheid" en
„overproductie". Want:

1. door de geweldig ontwikkelde techniek is

overproductie niet meer te voorkomen zonder
regelende beïnvloeding van bovenaf;

2. het aantal technisch achterlijke landen is

zo zeer afgenomen, dat zij in de juist grotere
behoefte aan afzetgebieden bij de technisch
hoog ontwikkelde landen steeds minder kun»
nen voorzien.

3. de totale koopkracht wordt bepaald door
het door de producenten in totaal uitgekeer»
de loon, en dit zal in het huidige economische
stelsel steeds minder moeten zijn dan 'Se ver» •

koopswaarde der geproduceerde goederen, en
dus ontoereikend om alle goederen af te ne»
men. . .

.

En dus zal er een nieuw middel moeten worden
toegepast, waardoor er doorlopend evenwicht kan
zijn tussen productie en koopkracht. Door de eco»
nomische experts van de oude (= huidige) stem»
pel, zal dat niet vrijwillig geschieden, omdat die

vasthouden aan het z.g. winstsysteem en aan het
particuliere financiële stelsel.

De oplossing zal slechts gebracht kunnen wor»
den door economische en financiële experts, die

de durf hebben om nieuwe wegen in te slaan.

Steeds meerderen komen tot liet besef, dat ons
huidig voortbrengings» en distributiesysteem oor»
zaak is van de wanverhouding tussen productie
en koopkracht, tussen mogelijkheid en werkelijk»
heid. Wie dit „oude" ondanks alles toch wil be»
houden, doemt zich zelf tot de machteloosheid
van lapmiddeltjes.
En daarom vond ik het wenselijk de tegenspraak
te belichten, die er bestaat tussen het inzicht van
b.v. dr. Cblijn dat de noodzakelijkheid om tot re»

sulfaten te komen overweldigend is, en zijn daden
waardoor die resultaten nimmer bereikt zullen

worden.
De komende begroting zal daarvan zeer stellig

weer de bevestiging geven, móeten geven. Op dat
feit wenste ik reeds bij voorbaat de aandacht te

vestigen, om daaruit de volgende week met zo*

veel te meer recht tegenover de lezers van de
Zandv. Courant de lering te trekken, dat we er

zó nooit komen, dat we dus andere wegen móeten
inslaan.
Van harte 'hoop ik, dat ook Liebaertus dat spoe»

dia zal inzien.
DIXI.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 9 tot en met 15 September 193S,

Gevestigde personen:
L'. Straus 'van Bl'daal, Zandvoortselaan 377.

iMevr. A. Siebes»van Daalen van Soengei»Gerong,
Zandvoortselaan 213.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

HOE ZE GENOTEN HEBBEN.
Daarvan vertelt— evenals vorige jaren — weer

mej. A. Nijland (Tonia) in haar opstel, hetwelk
we hieronder laten volgen.

Zeer geachte Commissie voor Ouden van Dagen,

Vóór de onvergetelijke tocht op 8 Sept. zijn we
eerst nog 'n paar middaguurtjes in „Modern" ge»
weest. Tegen 4 uur kwam 'n jongen, Johnny, in de
zaal om ons te verrassen met enige liedjes. Ook
den heer en Mevr. Tummers met 'hun aangename
declamatie niet te vergeten. 'En onze Ouden van
Dagen mochten ook nog eens een ouderwets dans»
je maken. Wij werden allen ook nog verrast met
een consumptie, die we ons best lieten smaken.
Den heer Burgemeester en verder allen vriendelijk
dank voor het gezellig samenzijn.
Maar nu kwam de werkelijke feestdag, de 8e Sept.
Het was een gezellige drukte op het Gasthuisplein
bij het vertrek. 3 Autobussen en plm. 16 auto's.

Een echte oranjetocht met de met oranjestrikjes
getooide oudjes, en de met bloemen versierde auto
van Cassée. En dan bovendien die verrassing, dat
wij die prachtige mandenstoel kregen. Den heer
Burgemeester, en v.Noort vriendelijk dank ervoor!
En dan onze jubilarissen, waarvoor de Zandvoort»
se muzikanten Engel en Arie Paap en de anderen
nog even „lang leven de jubilarissen" speelden. En
toen langs de Gr. Krocht door de Dr. Gerkestraat
en de Zandvoortselaan over Heemstede, waar de
heer Teekman ons ook nog wat vertelde over Oud
Heemstede, naar Schiphol. Maar op de weg tus»

sen Haarlemmermeer en Hoofddorp hadden we
een oponthoud met auto 13, 't ongeluksgetal, voor
de wegenbelasting. Het liep nog goed af, maar \va=

gen 13 moest toch uitvallen. Getelefoneerd werd
naar Zandvoort, en de heer Voogd was spoedig
ter plaatse. En verder ging 't naar Schiphol. Daar
zagen we het dalen en opstijgen van de vliegmachi» -

nes. Het was een mooi gezicht, maar wij blijven
maar liever met onze Ouden van Dagen op Zand»
voort, daar is het nu rustiger. Nu langs de Zuide»
lijke wandelweg waar we 'n kwekerij zagen, verder
langs de Amstelveense weg, waar we nog een ver»
rassing hadden, Prinses Juliana passeerde ons op
wegsnaar Soestdijk naar haar dochter. Verder op
weg naar Bussum, waar we 'bij de Gooise Boer om
12 uur koffie dronken met gebak. De muziek zorg»
de ervoor, dat de opgeruimde stemming erin bleet.

Vertrek van de Gooise Boer om kwart voor 1 naar
Hilversum en omstreken. Eerst naar 'Hecks lunch»
room, waar wij om 1.15 uur aankwamen en waar
voor ons allen een heerlijk diner klaar stond aan
gezellige lange tafels, 't Diner bestond uit: soep
vooraf, aardappelen met sperciebonen en gehakt,
en als toespijs ieder een gebakje. Het smaakte al*

les heel lekker. Er werd zelfs een foto genomen
door een dame, toen wij allen aan tafel zaten.
Toen weer terug door Hilversum, we zagen nog

't raadhuis en de studio's van de AVRO, VARA,
KRO en NCRV. Alles was in één woord schitte*

rend. Onderweg zagen we nog een versierde laan.
Toen verder naar Valkenveen, waar we ons een
paar uurtjes hebben vermaakt in de tuin. Wij heb*
ben er veel genoten, vooral in de waterauto's en
in de doolhof met z'n lachspiegels, 't Was erg leuk
en gelachen dat wij hebben, fijn hoor! Nu werden
we bijeen geroepen om brood met koffie te ge»
bruiken. Toen op weg naar huis, waar we nog de
schitterend versierde wasserij „Gooi & Eemland"
zagen. Na Naarden kreeg wagen 10 nog een lek»

ke band, die echter spoedig hersteld was. Nu ver»
der langs Diemen ('t raadhuis van Diemen was
ook schitterend versierd), de Watergraafsmeer en
de buitenwegen van Haarlem en 'Heemstede kwa»
men we op de Zandvoortselaan. Wij werden bij

onze aankomst in het dorp nog verrast, de muziek
stond ons op te wachten omdat wij in Groot=Bad»
huis werden verwacht, waar wij ook nog een paar
uurtjes doorbrachten. 'Bovendien kregen we nog
een consumptie. De jubilarissen en hun dames
ontvingen nog een souvenir, bestaande uit een
rookstandaard voor de heren en voor de dames
een fcouquet, die onze jubilarissen nog lang in ge»

zondheid mogen gebruiken. Aan het eind gekomen
van deze onvergetelijke dag zongen we nog ter»

ere van het 40»jarig jubileum van de Koningin,
het Wilhelmus.
Onze hartelijke dank aan de heren chauffeurs,

die ons die dag zo keurig gereden hebben, en aan
de heren Molenvliet, Kerkman, van Noort en Hil*

dering voor hun goede zorgen en medeleven op
deze onvergetelijke dag!

ANTONIA NIJLAND
Brugstraat 22.

GESLAAGD.
Van School D, hoofd de heer H. Volger, is ge*

slaagd voor het toelatingssexamen HBS te Am»
sterdam, de leerlinge J. van der Enden.

OPBRENGST COLLECTE.
De Stichting Jeruel te Leiden maakt hierbij be*

kend dat de Collecte voor het kinderhuis ƒ 55.47
opbracht en brengt hartelijke dank aan gevers en
medewerkers.

LM'MANUEL
is op de goede weg. Op de laatst gehouden repe*
titie mochten we weer enige nieuwe en oudleden
begroeten.
Hieruit valt te constateren, dat er voor zang

nog wel liefhebberij 'bestaat en een liefhebberij is

het, want een avond onder de uitstekende leiding

van Jac. Zwaan repeteren is een uitspannings»
avond die ieder, zowel jong als oud, na zijn dag»
taak nodig heeft.

Geef U dus als lid op bij de heren Luyte, Pak»
veldstraat 3 of IJ. de Jong, Potgieterstraat 34.

Wij verwachten U a.s. woensdagavond 8.15 uur
in Ons Huis.

SPORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag l.!.:

THB l—Zeemeeuwen 1, 3—3
Zandvoort 2—Zeemeeuwen 2, 1—0.

Vastgesteld voor Zondag a-s.:

Zeemeeuwen 1—Germaan 3, 2 uur.
RODI 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.WB 2—Zeemeeuwen 2, 10 uur. (Sr. Editiebeker)
Zeemeeuwen 4—HFC 5, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—Halfweg 4, 10 uur.
Zandvoort jun Zeemeeuwen jun-, 12 uur.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—Zandvoort a, 3 uur.
Heemstede—Zeemeeuwen b, uitgesteld.

Aangenomen als lid de heren K. Zwemmer en
J. Termes.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

TOEGANG WERKLOZEN.
In een der Haarlemse bladen kwam dezer dagen

een berichtje voor omtrent het vormen van een
comité uit werklozen, welk comité o.a. contact
zou hebben gezocht met het bestuur der vereni»
ging Zeemeeuwen, ten einde het mogelijk te ma»
ken tegen gereduceerde prijs de voetbalwedstrij»
den bij te wonen.
Bij het bestuur van Zeemeeuwen is hiervan ech»
ter niets bekend . Dit 'bestuur heeft geen enke»
Ie wijziging in de toegangsprijs voor werklozen
overwogen en als van ouds kunnen de werklozen
de wedstrijden bezoeken tegen betaling van- 12
cent incl. belasting. Aan de controle moet de
stempelkaart worden getoond.

GOLF.
Op de banen van de Kennemer Golf en Coun»

try Club werd Zondag de wedstrijd gespeeld om
de Vas Visser Wisselbeker, 3G holes handicap te*

gen bogey, waaraan door 21 spclers(sters) werd
deelgenomen.
Voor de beker moet worden overgespeeld door:

A. Jurjans, 6, Ie ronde 3 up, 2e ronde 1 down, to*
taal 2 up en C. Dekker, 8, Ie ronde all square,
2e ronde 2 up, totaal 2 up.

SCHAAKTOURNOOI.
Voor het schaaktournooi, dat door de Zandvoort*
se schaakclub wordt georganiseerd op Zaterdag
en Zondag 17 en 18 September a.s. is zeer grote
belangstelling en de 'beide eregroepen zijn reeds
volledig bezet door zeer sterke spelers. De vol*

gende acht spelers zullen — verdeeld over twee
groepen — in de ereronde kampen. A.D. de Groot
en N. Cortlever, beiden van VAS, Amsterdam; T.
D. van Scheltinga en S. van Mindeno, beiden van
Max Euwe. G. Kroone, HSG, T. Wackers, ASC:
L. Prins en Justus Meyer, beiden van ZSC. Het
aantal inschrijvingen is thans reeds ver over de
100.

Het tournooi zal worden geopend door den loco
burgemeester wethouder C. Slegers, Zaterdag»
avond te -/even uur in het hotel Groot Badhuis.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

De uitslagen van de j.l. Zondag gespeelde weds
strijden zijn:

Laakkwartier 1—Zandvoort 1, 1—0.

*andvoort 2—Zeemeeuwen 2, 1—0.

Laakkwartier 2—Zandvoort 3, 8—2.

Om de v.d. AarUBeker:
Ie ronde: Zandvoort jun.—THB jun., 3—0.

2e ronde: Zandvoort jun—VSV jun. —0.

(veri. na doelschoppen).

Zandvoort 1 kon het in Den Haag niet tot een
overwinning brengen tegen Laakkwartier. Alhoe*
wel het meest in de aanval zijnde, 'bleek de voor»
hoede niet tot doelpunten in staat.

De reserves hebben na een meer spannende dan
Iraaie wedstrijd voor een jaar 'beslag weten te leg»
gen op de wisselbeker, uitgeloofd door de Zand*
voortse Politie*Sportbond. Met kleinst mogelijk
verschil werd van Zeem. 2 gewonnen. De wed*
strijd had een min of meer officiële tint, daar de
heer Reyinga, commissaris van Politie te Zand»
voort, de aftrap deed. De commissaris reikte na
afloop met een zeer aardige toespraak de beker
uit aan den aanvoerder van Zandvoort 2.

Zandvoort 3 ging tegen Laakkwartier- 2 roem»
loos ten onder, terwijl de Junioren het niet verder
konden brengen dan de 2e ronde om de v.d. Aart*
beker.

««•

De competitie staat weer voor de deur. Alle
clubs komen a.s. Zondag weer in actie en het
wordt nu ernst. Iedere club begint met de beste
bedoelingen. Om het hoogste te bereiken, wat er
maar te bereiken valt, n.I. het kampioenschap. Al»
len beginnen met gelijke kansen. De een is meer
in de gelegenheid geweest om zich voor te berei*
den dan de ander, maar ieder hoopt toch op een
goed eindresultaat.
Zo staat het ook met Zandvoort. Het bestuur

heeft moeite noch kosten gespaard om de elftal*

len zo goed mogelijk voor de dag te laten komen.
Wij koesteren dan ook de wens, dat de leden be*
grijpen, waar het om gaat. Men voetbalt wel voor
zijn plezier, maar dan moet men ook een krachti»
ge vereniging hebben, die de leden dit plezier kan
verschaffen Laat men dat toedenken en ieder zijn
uiterste best doen, want dan pas kan er iets
bereikt worden. Mocht het wel eens niet voor de
wind gaan, dan moet men de moed niet verliezen,
maar blijven volhouden. Laat men onze supporters
niet teleurstellen, want zij zijn voor de vereniging
onmisbaar.
Voor de wedstrijden van a.s. Zondag wagen wc

ons niet aan een voorspelling. De kracht der ver»
schillende verenigingen is ons nog zeer weinig be*
kend. We hopen natuurlijk dat onze elftallen Zon»
dag veel succes mogen boeken!

Het volledig programma voor as. Zondag luidt
als volgt:

Schoten ]—Zandvoort 1, 2 uur.
Zandvoort 3—Heemstede, 10 uur.
(om de Stads*Editiebeker)

Schoten 3—Zandvoort 4, 12 uur. ,

. Spaarne\ogels 3—Zandvoort 5, 10 uur.
Zandvoort 6—DSK 2, 10 uur.
Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen jun. a, 12 uur.
VI. Vogels jun.—Zandvoort jun. b, 12 uur.

Zaterdagmiddag (heden):
Zeemeeuwen adsp. a—Zandvoort adsp. a, 3 uur.

Het eerste elftal vertrekt per autobus om 12-45
uur.. Zandvoort 4 vertrekt vanaf het Tramplein
om 10.45 uur per fiets. Het vijfde vertrekt per
fiets om 9 uur. Het terrein van Spaarnevogels is
gelegen in het Sportpark te Heemstede. Jun. b
vertrekt om 10.30 uur. 'Het terrein van Vliegende
Vogels ligt aan de Vergierdeweg.

Met de meeste nadruk willen we onze leden ver*
zoeken om niet voor iedere kleinigheid af' te
schrijven en vooral bij het vertrek der uit%vedstrij*
den op tijd aanwezig te zijn.

De elftallen moeten Zondag voor de aanvang
der wedstrijden hun aanvoerder kiezen. Aan de
a.s. aanvoerders verzoeken wij dringend, om de
wcdstrijdformulieren secuur te tekenen en deze
vóór Zondagavond af te geven bij den secretaris,
den heer J. Keur, Van Ostadestraat 22, Dit is ab*
soluut noodzakelijk voor de goede gang van zaken
en om boete te voorkomen. Laten de heren aan*
voerders hiervan goede nota nemen. Tevens wordt
de aanvoerders verzocht Dinsdagavond om 8 uur
aanwezig te willen zijn bij de Elftal*Commissie
om bij 't samcnsstellen van hun elftal tegenwoor»
dig te wezen.

•••

Het clublokaal is met ingang van de volgende
week voor de leden opengesteld op: Dinsdag*,
Woensdag» en 'Donderdagavond om 8 uur, en te»^

vens Zaterdagmiddag en Zaterdagavond.
J.K.

ER ZIJN- KOLEN EN KOLEN.
Inderdaad, dat is geen nieuw idee. En evenmin,

dat adverteren en adverteren is twee. Maar dat
wil toch geenszins nog zeggen, dat iedereen 't op
dezelfde wijze uit zal leggen. Doch wel is het een
onweersprekelijk feit voor wie zich aan de handel
wijdt, dat zonder aandacht en belangstelling te

wekken geen zakenman méér klanten zal gaan
trekken.
Wie zelf nog niet goed weet hoe te adverteren,

moet dat van een ander maar gaan leren. Dat 's

helemaal niet erg! Kijk b.v. eens naar de Zandv.
Brandstoffenhandel. Dat is een zeer verstandige
firma. Zij durft dus ook 't advertereen an! Maar
de manier die zij nu toepast, heeft ons toch wer»
keiijk verrast. Met een plaatje en praatje, weet
zij U allen duidelijk te vertellen, dat ge bij hen
Uw kolen moet bestellen.

Wij raden U dan ook dringend aan, de advcr»
tentiepagina's eens op te slaan. Spoedig zult ge
daar ontdekken, van wie ge hier Ow kolen kunt
betrekken.

MOND»ACCORDEONVER. „EXCELSIOR".

'Hiermede wordt de dames en heren van ,,'Ex»

celsior bekend gemaakt, dat er a.s. Maandag geen
repetities zijn, maar wel Woensdag a.s. om 8 uur
in Ons Huis.
Aller opkomst gewenst.

Het bestuur.

ZONDAGSCHOOL.
Do Zondagschool der >Ncd. Herv. Gem., welke

van 12—1 uur gehouden wordt in de Wilhelmina»
school aan de Dr. Gerkestraat ibegint weer. _

.,4/Je kinderen, worden zoveel mogelijk bij 't be'
gin weer verwacht.

FLORA*TENTOONSTELLING.

Zondagmiddag hield het comité Flora een ten*
toonstelling van door de kinderen opgekweekte
plantjes in Ons Huis. Verschillende aardige inzen*
dingen bewezen met hoeveel zorg zij de in Met
van dit jaar ontvangen plantjes hadden groot ge*
bracht, hoewel volgens het oordeel der deskundi*
gen de kwaliteit dit jaar veel minder was, dan in
vorige jaren. Verschillende prijzen konden dan
ook niet worden uitgereikt, omdat de mooiste
plant van een of andere soort geen eerste prijs

verdiende.
De tentoonstelling heeft zich in een groot be*

zoek mogen verheugen, waaruit blijkt, dat de be*
langstelling niet is verflauwd. Ieder kind, dat een
plantje had ingezonden, ontving een lot en mocht
dus meedoen in de loterij, waarbij een paar rol»

schaatsen de prijs was. Deze prijs werd gewonnen
door Willy Hoogenbosch. De ingezonden plantjes
bestonden uit de volgende soorten: geranium, co*
leus, bcgonia en fuchsia. De kinderen van de be*
waarscholen ontvingen allen een troostprijs, ter*

wijl in deze groep een eerste, twee 2e, twee 3e,

een 4c en een 5e prijs konden worden toegekend.
Verder verwierven nog een vijftal kinderen een
prijs voor vrije inzending. Het Comité vierde te*

vens een lustrum, daar het dit jaar de vijftiende

keer was, dat een tentoonstelling werd gehouden.

„JONG ZANDVOORT".

.'Het Bestuur verzoekt ons mee te delen, dat het
kinderkoor „Jong Zandvoort" zijn repetities weer
is begonnen. Oude en nieuwe leden worden iedere
Woensdag verwacht van 6*8 u. in „Ons Gebouw"
in de Spoorstraat. Met het oog op de a.s. uitvoe»

ring is aller opkomst gewenst.
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Brederodestraat 8—10 2088
voor lïw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom, voor alles op autogebied SSOS8 opgebeld !
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ARNOL
SERVICE OLIE
voor vrachtwagens in extra zwaar, zwaar en

middel.

Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

VERGADERING
ZWEMCLUB „ZANDVOORT".

Bovengenoemde vereniging kwam Donderdags
avond in vergadering bijeen, een bijeenkomst die
vanwege het 3»jarig bestaan een feestelijk karak»
ter droeg en plaats vond in de smaakvol versierde
zaal van Huize „X" op liet Kerkplein.
De opkomst was zeer groot.
Na 'het openingswoord van den Voorzitter, den

heer R. 1. van Deurzcn, waarin deze een korte be»
schouwing gaf over de afgelopen maanden en er
o.m. met nadruk op wees, dat de Zwemclub een
absoluut neutrale vereniging is, die geen politiek
in haar boezem wenst, werd een aanvang genos
men niet de 'behandeling van de korte agenda-

Zij was ondanks de ook vlotte en steeds geani»
meerde 'besprekingen toch niet voor het klokje
van 12 uur afgewerkt, aangezien een feestelijk m»
termezzo, bestaande uit een herdenkingsspeech van
de Zwemmoeder, mevr. S. HennissDorreboom, en
liet serveren van de koffie met gebak, een juiste

weergave werd van het spreekwoord „Gezellig*
heid kent geen tijd".

De bespreking winterplannen leidde tot een goed»
keuring hechten en lofbrengen aan de 'door 'het

Bestuur bereikte resultaten, zijnde een oefentijd
van I-V., uur, Donderdags van 7.30—9 uur in

„Stoop 's Bad", een uitstekende busdienst en voor=
ziening in het vraagstuk „training", wat ook voor
de niet»zwemmers dit jaar voortreffelijk m orde
üal komen.
Bij de bestuursverkiezing werden Mej. C. Brands
en de heer C. W. Schraa, onderwijzer van school
C, met grote meerderheid van stemmen gekozen
in de vacant gekomen plaatsen.
De heer Van Deurzen, die twee jaar geleden bij

liet aanvaarden van zijn functie als voorzitter het
voornemen te kennen had gegeven deze plaats
slechts tijdelijk te willen bezetten, omdat hij als

directeur van een zwembad liever buiten het be»
stuur stond, achtte thans 't moment gekomen om
te bedanken, een besluit waarvan de vergadering
met grote spijt kennis nam.

Hij werd onder dankzegging voor hetgeen lnj

-voor de Zwemclub deed en onder algemene 'bijval,

bestaande uit een krachtig applaus, door .cTe ver*

gadering tot eerste Ereslid benoemd.
Een stoffelijk blijk van waardering in de vorm

van een zwemmer op voetstuk en een fraai door
den heer Damen vervaardigd ere»dipIorha werden
overhandigd.
Op verzoek van allen stelde de heer Van Deur*

zen, die hartelijk dankzegde voor de sympathieke

geste van 'bestuur en leden, zich bereid nog tot de
Jaarvergadering in Januari als waarnemend voor»

zitter op te treden.

Na de gebruikelijke rondvraag deed het bestuur

nog het verzoek vooral trouw de oefenavonden

te bezoeken, waarna sluiting volgde.

Niet elke Radio verschaft U genot
doch wel de nieuwste

PHILIPS
RADIO
vanaf f 89.00

Ook op gem. bet. condities. Prachtige geluids»
weergave. Komt U eens vrijblijvend luisteren bij

De ^Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

IVlaranatha*Jezus komt
om te oordelen de levenden en de doden.
Wij allen moeten verschijnen voor de rech»
terstoel van Christus, opdat een eigelijk
wegdrage hetgeen in het lichaam geschied is

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad. Jezus Christus is 'n verzoening voor
onze zonden, ook voor U. Zijn bloed reinigt
van alle zonden. De 'bezoldiging der Zonde
is de dood. De genadegave, die God ons
biedt, is het eeuwige leven en vrede door
Jezus Christus. Wat zult gij zonder Chris»
tus doen? Komt tot Hem. Hij wacht op U.
Gratis zoeklicht te bekomen ter kennisma*
king bij

H. KEUR - Zuiderstraat 8

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JD^T* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

ra

HET GEVAL VAN K

Wat voor de Boterham Mevrouw ?
Neemt U eens de proef met onze 'bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST a 16 et per ons
Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons £> cent
Prima Archide sIa»olie, per fles 59 cent
Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Levens Grove sni™rst-

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage I Ziet de Etalage)

I, J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

EES KLEUMELAAR

*&S$Bf

TOT 1 OCTORER

ZOMER-
m Z.B.H

Voorsïefc H- spoe-
dig, van

PAREL-
PRIJS COKES

MIEP VAM EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

ZWEMCLUB „ZAN'DVOORT" (Z.C.Z.)

De adspitanien gaan Woensdagmiddag
naat Amsterdam.

Ter «eleocnheid van het 3»jarig bestaan heett

het Bestuur gemeend de adspiramen een «tstapje

aan te moeten bieden en wel op Woensdagmiddag

a s 't Voornemen is per bus naar Amsterdam te

gaan en daar een bezoek aan „Artis te brengen,

fnders gaat de tocht naar de bekende speelplaats

Valkenveen, ook zeer de moeite van het bezoe»

ken waard.
. . „_ „.„„,.

De prijs van dit uitstapje is slechts oo et, waar»

bii non inbegrepen is een gratis consumptie;

broertjes en zusjes 'betalen 75 et, ouderen, voor

zover daar plaats voor is, ƒ 1—
Opgave onder gelijktijdige betalmg_van het ^er-

schuldigde geld Zondagavond van ^ uur en

Maandag van 4—5 en 7—8 uur Van Speijkstraat

15a Wie zich later opgeeft, kan waarschijnlijk niet

mee, zodat het aan te bevelen is van genoemde

tijden goede nota te nemen. „„„„
We verwachten, dat de adspiranten, groot

en klein, allen Woensdag present zullen zijn.

Vertrek 's middags te 2 uur vanaf garage P. Kerk»

man, Haltestraat 61, alhier.

AL WEEK. EEN
Al weer gaat er een onderwijzer weg van de Ulo»

school alhier, 't Is de heer CD. Zaal, die be»

noemd werd tot hoofd ener school in pen Haag.

Wii feliciteren hem van harte met deze benoeming

en "hopen, dat hü in z'n nieuwe werkkring de voi»

doening '/al vinden, waarop — by normale ver»

houdingen ieder serieus werkend mens mag re-

kenen. "En den heer Zaal zal wel niemand meer

behoeven te /eggen, hoe het luist het hoofd der

school is. dat die verhouding in zijn hand heeft-

Maar voor Zandvoort spijt het ons, dat er weer

een zeer gewaardeerd onderwijzer heengaat. Wie

zich misschien ook over ziin heengaan moge ver»

heugen, zeker niet de ouders van de leerlingen der

Ulo»school. Integendeel, zij hadden hem gaarne

als onderwijzer van hun kinderen behouden, daar*

van zijn we overtuigd.

Er is thans echter niets meer aan te veranderen.

1 December verlaat de heer Zaal ons. Het ga hem

wel tot in lengte v.ui dagen'

1. Het was bar winter en de vorst

lei over sloot en plas eert korst.
En. de dikke sneeu-w, als, een wollig pafc.

bedekte, boom en struik en ieder dak.

Ghüderswerk is Vertrouwanswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

S Al zijn de Feestdagen
achter de rug. een goed en net IH

S verzorgd Kapsel 5
m zal steeds de aandacht trekken. m
B m

Een coulant adres met vakkundige behande»

5 deling is .

jjjj

iNIAl$OÜ STABEL:
| DAMES EN HERËNKAPPER 5

1 Grote Krocht 16 - Tel. 2759 3
n
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IVIAAR .......

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hegeweg 27
Telefoon 2989

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. C O II P E U R
Grofe Krocht 23, Telef. 2=5*7=4

(Regenjassen f 16.75, f 18.50, f 27.50
in prima Tweed en Gabardine,

Confectiecostuums vanaf
ƒ 15.75 t.m. ƒ 40

Voor ons elegant maatwerk schit»
terende collecties. Alleen Engefse
Stof.

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkl

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Mochten we in een vorig' overzicht te kennen

geven dat de credictverruiming aan de verschil»
lende belanghebbenden is bevorderd, toch. zal men
niet kunnen ontkomen aan de gedachte, dat het
complex maatregelen in' dit oplicht lang niet vol»
doende is geweest omi een eind te maken aan de
ellende, voortspruitende uit de werkloosheid.
En toch wil het ons voorkomen dat, als het op»

potten en het vasthouden- van het ge-Id en het niet
geven van credieten, blijft doorgaan, de gesel der
-werkloosheid nog lang zal' aanhouden.
De verkeerde stelling; dat geld' nurrmier BEN is

en arbeid slechts op de TWËEI5E plaats komt, bes
heerst tenslotte de gehele -wereld. En zonden onze
financiers, en die van andere landen in hun hou»
ding blijven volharden, dan' is Het lang niet deniks
ibeeldig, dat de regeerders tenslotte zullen worden
gedwongen dat standpunt te verlaten. Immers de
massa is toch op de duur niet tevreden met de
bedragen welke de openbare kassen steeds weer
beschikbaar moeten stellen, hoe goed' bedoeld ook
Telkens blijkt weer, dat ibij-de steunbedragen ook
nog op andere wijze moet worden tegemoet ges-

komen om de nood te lenigen, zoals goedkope
vetten, vlees, vis, groenten, kleding en' schoeisel.
Maar het ergste is wel de morele kant van' de

zaak. Wij kunnen toch waarnemen, dat bij een
zeer groot kwantum arbeiders tussen' 25" err 50v

jaar reeds alle hoop is vervlogen onvweer een bc=
hoorlijke plaats in het arbeidsproces in- te nemen
en dat de jongeren van 16 tot 25"jaar dè gehele
structuur van de maatschappij als onvoldoende
en onbekwaam gaan kwalificeren. Err niet geheel
ten onrechte. Het is dan ook uit deze gezichtshoek
bekeken, dat regeerders er alles op moeten zeU
ten om de gevolgen, hoe dan ook, te keren:
Zo lang echter grote maatregelen-uitblijven, zo»

als credietdwang en zo nodig renteloze- leningen;
zullen de verschillende besturen van Kijk, provih»-
cie en Gemeente, allerlei objecten moeten uitvin»

den om toch enigszins aan de behoeften tegemoet
te komen.
Wat hier ter plaatse in dit opzicht zal' worden

gedaan, zullen wij in een volgende ibbief belichten.

De Commissie.
Zandvoort, 14 September 193S.^

PEDICURE
Wetenschappelijke verzorging. Een -weldaad! voor
Uw voeten!

Voll. behandeling ƒ 0.90. Bij ^abonnement ƒ' 0.75'

BATA - Haltestr. 7 - Tel.. 2612:

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar,

of Tabak is Sigarenmagazijn van
Sigarei

Cn Ji

It ,

Ruime keuze: Ffor de Tomento, Twentse Bank,

Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse

Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug. J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

HET OOG VAN DEN! VAKMAN
ZIET SCHERP.

Op 24 Augustus werd tijdejas het vuurwerk biji

het Zuiderbad ten nadele van een toeschouwer-
een motorrijwiel ontvreemd, dat deze in de Bre»
derodestraat had geparkeerd!. Nadat door de poll»
tie per radiobericht de opsporing vaa de motor»
fiets was verzocht, gaf een Haarlemmer dezer da»,
gen kennis, dat hij een nsotorhandelaar met 'het

vermiste motorrijwiel had zien rijden. (Een onmid»
dellijk door de Zandvooartse recherche ingesteld
onderzoek bewees, dat de Haarlemmer, die zeit
eveneens motorreparatejur is, goedf had opgelet,
want ten huize van dws door hem,genoemden han»
delaar te IJmuiden-. werd de motorfiets in beslag
genomen, Het motorrijwiel had uiterlijk meerdere
veranderingen ondergaan, maar het scherpe
oog van den Haarlemsen vakman had zich niet
vergist. De IJmuidejaaar, die aanvankelijk, ontken»-
de, werd te Zandvoort ingesloten. Aldfcax legde-
hij vrij spoedig eaju bekentenis, af. Er kv/am echter-
nog meer aan heb Jicht. Hij gaf ook tod .dat hi} op
27 Juli j.l. tijdeos de hardcfraverijen alhier, nog
een motorfiets had ontvreeradi Ook ir&t rijwiel kon
door de Zandvoortse rechercheurs ten- huize van
een persoon] te Haarlem, dte de motorfiets te goe«
der trouw van den dief had gekocAt, worden- ach*
terhaald. Hiermede zijn dus de feeide diefstallen
van motorfietsen in de^e gemeente opgelost. De
IJrnuidettftar is Dinsdagmorgen voor den off. van
justitie^- te Haarlem g«jeid.

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan

bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram

DROGISTERIJ
L. BLAAUBQER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Meubilaire Veiling
op Donderdag 22 September a.s. v.m. 10 uur inliet

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20, van ingebrachte diverse inboe»
del goederen zoals: Verschillende ameublemen»
ten, tafels, stoelen, vloerkleden, kachels, glas» en
aardewerk enz.

Kijkdag Woensdag 21 Sept. van 10—S uur.

Goederen voor deze veiling kunnen gebracht des»
verlangd gehaald worden.

Inlichtingen:

Grote Krocht 20 - Telefoon 2164
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Een blik in de etalages van ALPH. SPRENGERS
Schoenenmagazijn Grote Krocht 13,

en Uw keuze is gemaakt
Telefoon 2106 Voorheen Grote Krocht 8

ARNOL
STANDAARD

voor alle wagens

Stoomwasserij Meulman
vraagt;

Nette Meisjes
voor bedrijf.

' Meisje
voor de huishouding

Nette jongens
14 a 15 jaar en een

Chauffeur
22 a 24 jaar.

Z.a.r.m. Zaterdagmiddag

Verloren
Zilver armbandje

gedachtenis. Tegen belo*
ning terug te bezorgen:
Gertenbachs Drukkerij
Br. bur. Zandv. Courant

Gezocht voor gezin met
2 kinderen:

Net meisje

v.d.e.n. Zelfst. k. koken
en werken. 'Goed salaris.

Aanm. Sparrenlaan 23,

Bentveld.

Te koop een pracht:

Smeed Haard
Adres: Schoolplein 3a.

Café Restaurant
Ter overname of te pach»
ten gevraagd een Café of
Café*Restaurant eventu*
sel met kleine Hotelruim»
te.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 1201.

Nette juffrouw
vraagt wassen aan huis.
droog toegeslagen 18 et
per kg gemangeld 20 et;

gestreken 25 et.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no. 1202.

Woensdag 28 September
zal Makelaar W. Paap in

VEILING BRENGEN
ten overstaan van Nota»
ris Roozen. te Haarlem:

perceel Grote Krocht 20b

en ten overstaan van No*
taris B. M. Serné: het

Winkelhuis Schelpenplein
19 en een huis m. schuur
aan de Duinweg no. 1

en ten overstaan van No*
taris W. J. Hoeflake het

perceel Paradijsweg 15,

hoek Brederodestraat.
Hypotheek beschikbaar.

Op 3 Oct. zal de inboe*
del worden geveild van
perceel Paradijsweg 15.

Zie volgende week uits

gebreide advertentie!

BnamaiiBi
^——~-^ Gevestigd alhierGevestigd

De Heer en Mevr. Brassinne §
Brederodestraat 25 - Tel. 2288

Gediplomeerde leraar van 3

„The Imperial Society of Teachers 3
of Dancing" te Londen.

5 Dit betekent het BESTE en het NIEUWSTE op
Dansgebied.

5 Instituut ook te HAARLEM - Raamsingel 30 - Tel. 11154 5
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Vrije Zit- en
Slaapkamer

gevraagd liefst bij dame
alleen ev. met pension.
Omtrek Noord*Boulev.
Br. m. prijs on. no. 1203
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

Gevraagd in klein gezin

Flink Meisje
Malherbe, Kostverloren*
straat 36.

"dat had o niet gedacht
dat uw schoentjes . X66
Kin, sis nieuw kondan
worden gerepareerd. Dat
Is hot werk. dat een wer-
kelijke „schoenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERIJ

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag of d. en n. zelfs

standig kunnende werken
boven 20 jaar. Aanmel*
den fa. v. Duiven'boden,
Haltestraat 45.

Echtpaar 40 jr., weeks
ends doorbrengende in

Zandvoort

zoekt echtpaar
om Zaterdags avonds
event. ook Zondags
avonds te bridgen. Br.
ond. Z 14 Rouma & Co.
Amsterdam.

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden s Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1 p wk.
Wringers, ƒ 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w.
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Tel. 2613 Haltestraat 58

TE HUUR:
beneden of bovenhuis
ƒ 15 p.m., dicht bij trein.

1

ongem. Inlichtingen bij

Makelaar Rouffaer, Ko*
ninginneweg, S, tel. 2671.

WONINGBUREAU
„KENNEIWER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huumnnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKK'BN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en V» kg., klaar voor het gebruik.
Tevens "witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER ... 7^, cent

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

Een goed figuur
krijgt U door een passend

CORSET
en Bustehouder
Vraagt ons PRIMA OORSET met model
'buikband, zeer geschikt voor corpulente
personen. Wij verkopen U het juiste corset

voor ieder model.

Jeugdvorm bustehouders vanaf 19 et

Vakkundige bediening.

In kousen de nieuwste kleuren en -prima
kwaliteiten.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391

EEN DOZIJN KOOPJES
Sterk Asfaltpapier
per meter 15ccnt

per rol 195 et

6 Roestvrije
Tafelmessen

175 et

100 gevouwen
Servetten

19 et

Alle kleuren
Tafelzeil

per el 45 et

Sterke Afdruipbak
34 et

3 rol

Boterhampapier
10 et

Broodplank
25 et

Bakovcntjes
65 et

2 liter

Allum. Fluitketel

59 cent

'Linnen bankjes
115 et

Twisd Matting
per meter 59 et

Kinderstoel»
Kussentjes

45 et

Fa. Th. PASVEE
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET \
Gediplomeerd Danslerares

Kostverlorenstraat 36 - Telefoon 2079

Vanaf heden inschrijving voort

BALLET en RHYTHM GYMNASTIEK
voor meisjes van 6—12 jaar en ouderen.

TAP-DANCE
voor jongens en meisjes van 10 jaar af.

MODERNE KAMERGYMNASTIEK
Ochtend» middag* of avondclubs voor dames van
iedere leeftijd.

BALLROOM
Nog enkele Dames, 'Hererr en'EchtpaTen fuitsl. geg. ] i

st.) kunnen zich aanmelden bij club.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8.— 9 uur

Milt

DE DANSCURSUS
onder leiding van

JOH. L VAN DUIN
gedipl. Dansleraar, opent in huize
„ROYAL", Boul. de Favauge 20
18 September 's avonds 8 uur met

DEMONSTRATIES
van de NIEUWSTE dansen o.a. the
Lambeih Walk, the Palais Glide, Tam

go Fox, Cocktail Party of 1938.

De CURSUS begint Maandag
19 Sept. des avonds 8 uur.

De openingsavond is toegankelijk
voor leden, oudheden en voor hen,
die zich nog wensen te laten inschrij*

ven. ^ ,« v vr—
•£ ,y I |?ifj I
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THEATER ^MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

ATTENTIE. Ons theater zal deze week 100
pCt. in de belangstelling staan. Wij brengen U
deze week. het beste wat op de wereldmarkt te
krijgen is!!

VANAF VRIJDAG 16 tm MAANDAG 19 SEPT.
aanvang 8.15 uur. 4 dagen.' 4 opvoeringen van Mes
tro Goldwyn Mayers grootste triomf. U WACHT
't machtigste, romantische filmwerk ooit vervaars
digd. De twee allergrootste sterren éénmaal vers
enigd. GRETA GARBO * CHARLES BOYER als

NAPOLEON, in

MARIE WALEWSKA
Het liefdeleven van een ongekroonde keizerin van
Frankrijk— Telegraaf schrijft: De bezetting schits

tert in alle schitterende situaties van het stuk —
Handelsblad: Garbo bereikt hoogtij die voor geen
andere actrice is weggelegd. Het Volk: Onze
waardering voor de grootse creatie van Boyer,
bewondering voor het spel van GaTbo!

Dit is de film welke 12 weken met overweldigend
succes in Amsterdam werd vertoond.

Als extra attractie vertonen wij de speciale opna=
men van de feestelijkheden ter ere van 't 40'jarig
regeringsjubileum van H.M. de Koningin. De groot:
se intocht van H.M. de Koningin in Amsterdam.
De nationale huidebetoging. Aubade voor 't Paleis

Verder een subliem bijprogramma. Toegang boven
de 18 jaar. Entree: 35*60*75*90 et alles in'begr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van de koningen van de lach: Stan
Laurel en Oliver Hardy in

PECHVOGELS
Enige uren onbedaarlijk lachen. In ons voors
programma vertoning van de feestelijkheden ter
ere van het 40*jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin. Entree 20*30*40 et alles inbegrepen.

Dinsdag 20, Woensdag 21 en Donderdag 22 Sept.
S.15 uur. 3 Populaire voorstellingen. Vertoning van
de grote superfïlm der Fox:

8LAVENSCH 1P
met Warner Baxter, Wallace Beery, Elisabeth Al*
len. Een groots en indrukwekkend filmepos. Een
grootse' tragedie van de zee. MUITERIJ! 'En alleen
de man die zij lief had, stond tussen haar en de
tot razernij opgezwiepte menigte.

Deze film is NOG NIET in Zandvoort vertoond!!

Om een ieder in de gelegenheid te stellen dit
machtige filmwerk te zien, zijn onze prijzen: Par»
ket en Parterre 30 et, Stalles*Loge en Balcon 54 et

Toegang boven de 18 jaar.

Verwacht a.s. week
het grote nationale filmwerk:

t

40JAREN $

ALS DE WINTER KOMT
dient U ervoor te zorgen, dat U wintergoederen
hebt.

De Waag
brengt het komend seizoen weer alles wat U no'
dig hebt.

WOLDEN DAMES CAMISOLES 69 et

WOLLEN DAMES DIRECTOIRES 69 et

ZIJDEN GEMOLT. DAMES*ONDERJURKEN
98 et

GEMOLT. HERENBROEKEN of
BORSTROKKEN 79 et

ZUIVER WOLLEN HEREN PULLsOVERS
met col en treksluiting ƒ 3.98

ZWARE FLANELLEN LAKENS, 150x220 ƒ 1.49

WOLLEN JAEGER DAMESHEMDEN
met en zonder mouwen .- ƒ 1.19

ZUIVER WOLLEN JAEGER HEREN*
BROEKEN of BORSTROKKEN ƒ 1.98

GEMENGD WOLLEN JAEGER HEREN»
BROEKEN of BORSTROKKEN ƒ 0.89

ZIJDEN GEMOLT. KINDERDIRECT. f 0.24
JAEGER JONGENSBROEKEN ƒ 0.29

JAEGER JONGENS BORSTROKKEN
met dubbele borst ƒ 0.39

FLANELLEN JONGENS en MEISJESBLOUSES
(geruit) met lange mouw ƒ 0.69

FLANELLEN DAMES NACHTHEMDEN
120 cm lang en aardige garnering ƒ 1.10

FLANELLEN JONGENS* en MElSJESPYAMA's
vanaf ƒ 0.69

Een geheel nieuwe sortering HEREN
OVERHEMDEN met vaste en losse

boord. Vraagt inzage der collectie

Een zeer uitgebreide keuze in alle soorten wol,
waaronder de NIEUWSTE fantasie*creaties voor
zeer lage, uiterst scherpe prijzen.

ZWARE OVERALLS in alle maten driedubbel
gestikt in 'blauw en khakikleur ƒ 1.98

VERDER ALLE BEDRIJFSKLEDING.

In Babygoederen een overweldigende
nieuwe sortering.

Alleenverkoop te Zandvoort van

T WIL FIT Gorseften en Bustehouders

Eendrachtzegels worden in betaling genomen.
Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
GROOTSTE SORTERING

VOORDELIGSTE PRIJZEN
GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Eens klant . . . blijft klant

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
nBaMBiBHBHEBBiNBnaaanBaraaiBivuoBHBRHi
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e Voogd
v*h* van de Geer

Brederodestraat 8—10 2088
voor lïw Taxi - Stalling - Reparaties - Onderhouden Kortom» voor alles op autogebied 20S3 opgebeld !
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ARNOL
SERVICE OLIE
voor vrachtwagens in extra zwaar, zwaar en

middel.

Arb. Ver. voor Lijkverbrandieg
Secr. afd. Zandvoort j

Dr. Metzgerstraat 75a

VERGADERING
ZWEMCLUB „ZANDVOORT".

Bovengenoemde vereniging kwam Donderdags
avond in vergadering bijeen, een bijeenkomst die
vanwege het 3»jarig bestaan een feestelijk karak»
ter droeg en. plaats vond in de smaakvol versierde
zaal van Huize „X" op het Kerkplein.
De opkomst was zeer groot.
Na bet openingswoord van den Voorzitter, den

heer R. J. van Deurzcn, waarin deze een korte be»
schouwing gaf over de afgelopen maanden en er
o.m. met nadruk op wees, dat de Zwemclub een
absoluut neutrale vereniging is, die geen politiek
in haar boezem wenst, werd een aanvang genos
men met de behandeling van de korte agenda.

Zij was ondanks de ook vlotte en steeds geani»
meerde besprekingen toch niet voor het klokje
van 12 uur afgewerkt, aangezien een feestelijk m»
termezzo, bestaande uit een herdenkingsspeech van
de Zwemmoeder, mevr, S. 'Hennis»Dorreboom, en
het serveren van de koffie met gebak, een juiste
weergave werd van het spreekwoord „Gezellig*
heid kent geen tijd".

De bespreking winterplannen leidde tot een goed»
keuring hechten en lofbrengen aan de 'door 'het

Bestuur bereikte resultaten, zijnde een oefentijd
van 1V.> uur, Donderdags van 7.30—9 uur in
„Stoop's Bad", een uitstekende busdienst en voor»
ziening in het vraagstuk „training", wat ook voor
de met»zwemmers dit jaar voortreffelijk m orde
aal komen.
Bij de bestuursverkiezing werden Mej, C. Brands
en de heer C. W. Schraa, onderwijzer van school
C, met grote meerderheid van stemmen gekozen
in de vacant gekomen plaatsen.
De heer Van Deurzen, die twee jaar geleden bij

het aanvaarden van zijn functie als voorzitter het
voornemen te kennen had gegeven deze plaats
slechts tijdelijk te willen bezetten, omdat hij als

directeur van een zwembad liever buiten het be»
stuur stond, achtte thans 't moment gekomen om
te bedanken, een besluit waarvan de vergadering
met grote spijt kennis nam.

Hij werd onder dankzegging voor hetgeen hij

-voor de Zwemclub deed en onder algemene bijval,

bestaande uit een krachtig applaus, door .Je ver*

gadering tot eerste Ereslid benoemd.
Een stoffelijk blijk van waardering in de vorm

van een zwemmer op voetstuk en een fraai door
den heer Damen vervaardigd eresdiplorha werden
overhandigd.
Op verzoek van allen stelde de heer Van Deur*

zen, die hartelijk dankzegde voor de sympathieke
geste van bestuur en leden, zich bereid nog tot de
Jaarvergadering in Januari als waarnemend voor»

zitter op te treden.

Na de gebruikelijke rondvraag deed het bestuur

nog het verzoek vooral trouw de oefenavonden

te bezoeken, waarna sluiting volgde.

Ml E P VAM EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

doch wel de nieuwste

Niet elke Radio verschaft ü genot

PHILIPS
RADIO
vanaf f 89.00

Ook op gem. bet. condities. Prachtige geluids»
weergave. Komt U eens vrijblijvend luisteren bij

De;Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974

IVIaranatha"Jeziis komt
om te oordelen de levenden en de doden.
Wij allen moeten verschijnen voor de reeb.»

terstoel van Christus, opdat een eigelijk
wcgdrage hetgeen in het lichaam geschied is

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad. Jezus Christus is 'n verzoening voor
onze zonden, ook voor U. Zijn bloed reinigt
van alle zonden. De 'bezoldiging der Zonde
is de dood. De genadegave, die God ons
biedt, is het eeuwige leven en vrede door
Jezus Christus. iWüt zult gij zonder Chris»
tus doen? Komt tot Hem. Hij wacht op U.
Gratis zoeklicht te bekomen ter kennisma;
king bij

H. KEUR - Zuiderstraat 8

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

SJ^T" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Wat voor de Boterham Mevrouw 7
Neemt U eens de proef met onze 'bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST a .... 16 et per ons
Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons ° cent
Prima Archide sIa»olie, per fles 59 cent
Azij'n, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst BaconKw ^rove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons ö et

2 BLIK ZALM 28 et

iSPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage \ Ziet de Etalage)

. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

9
HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR

TOT 1 OCTORER

ZOMER-
IN Z.B.H

Voorziet U- spoe-
dig, va»

PAREL-
PRIJS COKES

ZWEMCLUB „ZANDVOORT" (Z.C.Z.)

De adspiranten gaan Woensdagmiddag
naar Amsterdam.

Ter «eleocnheid van het 3»jarig bestaan heett

het Bestuur gemeend de adspiranten een uitstapje

aan te moeten bieden en wel op Woensdagmiddag

a s 't Voornemen 1S per bus naar Amste-raam te

gaan en daar een bezoek aan „Artis te 'brengen,

Inders gaat de tocht naar de bekende speelplaats

Valkenveen, ook zeer de moeite van het bezoe»

'e
èe*pr1Is Van dit uitstapje is slechts 35 et, waar»

bij nóg inbegrepen is een gratis consumptie-

broertjes en zusjes 'betalen 75 et, ouderen, voor

zover daar plaats voor is, ƒ 1

—

Opgave onder gelijktijdige betalmg_van het vet»

schuldigde geld Zondagavond van /—8 uur en

Maandag van 4—5 en 7—8 uur Van Speijkstraat

15a Wie zich later opgeeft, kan waarschijnlijk met

mee, zodat het aan te bevelen is van genoemde

tijden goede nota te nemen.
We verwachten, dat de adspiranten, groot

en klein, allen Woensdag present zullen zijn.

Vertrek 's middags te 2 uur vanaf garage 1
.
Kerk»

man, Haltestraat 61, alhier.

AL WEER. EEN
Al weer gaat er een onderwijzer weg van de Ulo»

school alhier, 't Is de heer CD. Zaal, d.e be-

noemd werd tot hoofd ener school in Den Haag

Wii feliciteren hem van harte met deze benoeming

en "hopen, dat hij in z'n nieuwe werkkring de vol»

doening '/al vinden, waarop — bn normale ver»

houdingen ieder serieus werkend mens mag re»

kenen. "En den heer Zaal zal wel niemand meer

belioeven te /eggen, hoe het luist het hoofd der

school is. dat die verhouding in zijn hand hcett-

Maar voor Zandvoort spijt het ons, dat er weer

een zeer gewaardeerd onderwijzer heengaat. Wie

zich misschien ook over ziin heengaan moge ver»

heugen, yekcr niet de ouders van de leerlingen der

UWhool. Integendeel, zij hadden 'hem gaarne

als onderwijzer van hun kinderen behouden, daar»

van zijn we overtuigd.

Er is thans echter niets meer aan te veranderen:

1 December verlaat de heer Zaal ons. Het ga hem

wel tot in lengte van dagen'

1. Het was bar winter en de forst

lei over sloot en plas eert korst.
7l En. de dikke sneeirar, als. een. wollig pak„

bedekte, boom en struik ei* iedej: dak.

childerswerk is Vertromswerk
Vraagt opgaaf yooi Schilder-werk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbcrtsstraat 82 - Zandvoort

Al zijn de Feestdagen §—
achter de rug. een goed en net B

sverzorgd Kapsel g
zal steeds de aandacht trekken. m

9

IV!AAR .......

Balks Brood

Een coulant adres met vakkundige behande»

deling is ,

STABEL S
DAMES EN HERENKAPPER 5

g Grote Krocht 16 - Tel. 2759 g
n

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grofe Krocht 23, Telef. 2=5=7=4

Regenjassen f 16.75, f 18.50, f 27.50
in prima Tweed en Gabardine,

Confectiecostuums vanaf
ƒ 15.75 t.m. ƒ 40

Voor ons elegant maatwerk schit»
terende collecties. Alleen Engelse
Stof.

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerk!

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Mochten we in een vorig' overzicht te kennen

geven dat de «edictverruiming aan de verschil»
lende belanghebbenden is bevorderd, toch zal men
niet kunnen ontkomen aan de gedachte, dat het
complex maatregelen in' dit oplicht lang niet vol»
doende is geweest omi een eind te maken aan de
ellende, voortspruitende uit de werkloosheid.
En toch wil het ons voorkomen dat, als het op»

potten en het vasthouden" van het g"efd ert het niet
geven van credieten, blijft doorgaan, de gesel der
"werkloosheid nog lang zal' aanhouden.
De verkeerde stelling," dat geld' nummer BEN is

en arbeid slechts op de TWEEDE plaats komt, be*
heerst tenslotte de gehele -wereld. En zouden onze
financiers, en die van andere landen in hun hou*
ding blijven volharden, dan' is het lang nïet denfc»
beeldig, dat de regeerders tenslotte zullen worden
gedwongen dat standpunt te verlaten. Immers de
massa is toch op de duur niet tevreden met de
bedragen welke de openbare kassen steeds weer
beschikbaar moeten stellen, hoe goed' bedoeld ook
Telkens blijkt weer, dat ibij-de steunbedragen ook
nog op andere wijze moet worden tegemoet ge-
komen om de nood te lenigen, zoals goedkope
vetten, vlees, vis, groenten, kleding en' schoeisel.
Maar het ergste is wel de morele kant van' de

zaak. Wij kunnen toch waarnemen, dat bij een
zeer groot kwantum arbeiders tussen- 25" eir 50v

jaar reeds alle hoop is vervlogen om-weer een bc»
hoorlijke plaats in het arbeidsproces in- te nemen
en dat de jongeren van 16 tot 25"jaar dè gehele
structuur van de maatschappij als onvoldoende
en onbekwaam gaan kwalificeren. En- niet geheel
ten onrechte. Het is dan ook uit deze gezichtshoek
bekeken, dat regeerders er alles op moeten zet»
ten om de gevolgen, hoe dan ook, te keren:
Zo lang echter grote maatregelen~uitblijven, zo»

als credietdwang en zo nodig renteloze leningen;
zullen de verschillende besturen van 'Kijk, 'Provin»-

cie en Gemeente, allerlei objecten moeten uitvin»
den om toch enigszins aan de behoeften tegemoet

_

te komen.
Wat hier ter plaatse in dit opzicht zal' worden

gedaan, zullen wij in een volgende ibïief belichten-

De Commissie.
Zandvoort, 14 September 1938.-

PEDICU RE
Wetenschappelijke verzorging. Een- weldaadivoor
Uw voeten!

Voll. behandeling ƒ 0.90. Bij .abonnement ƒ' 0.75'

BATA - Haltestr. 7 - Tel.. 2612:

H.H. ROKERS'.'.
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigarci

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J B B A IC K E R
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,

Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse

Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Z.V T>
TELEFOON

dubbel twee

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej* Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van OstadestraaC 25

HET OOG VAN DENi VAKMAN,
ZIET SCHERP.

Op 24 Augustus werd tijdeas het vuurwerk bij)

het Zuiderbad ten nadele van een toeschouwer-
een motorrijwiel ontvreemd, dat deze in de Bre»
derodestraat had geparkeerd). Nadat door de pofi»
tie per radiobericht de opsporing van de motor»
fiets was verzocht, gaf een Haarlemmer dezer da»,
gen kennis, dat hij een naotorhandeïaar met het
vermiste motorrijwiel had zien rijde». (Een onrnid»
dellijk door de Zandvocurtse recherche ingesteld
onderzoek bewees, dat de Haarlemmer, die zelf
eveneens motorreparatetfr is, goed" had opgelet,
want ten 'huize van de» door hem,genoejndefl han»
delaar te IJmuiden-. werd de motorfiets in beslag
genomen, Het motorrijwiel had uiterlijk meerdere
veranderingen ondergaan, maar bet scherpe
oog van den Haarlemsen vakraan had zjeh niet
vergist. De IJmuidteaar, die aanvankelijk ontken*
de, werd te Zandvoort ingesloten. Alds^r legde-
hij vrij spoedig ecio bekentenis, af. Er kv/am echter-
nog meer aan hfifc Jicht. Hij gaf ook toei .dat hij op
27 Juli j.l. tijdens de harder-averijen alhier, nog
een motorfiets had ontvreeiadi Ook ii&t rijwiel kon
door de Zandvoortse rechercheurs cea 'huize van
een persooijs te Haarlem, öte de motorfiets te goe«
der trouw van den dief had gekocit, worden ach=
terhaald. Hiermede zijn dus de beide diefstallen
van motorfietsen in de^e gemeente opgelost. Da
IJmuidensaar is Dinsdagmorgen voor dcji off. van
justitiej t% Haarlem geleid.

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan

bevat ruim 700 Vita=
mineseenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram

DROGISTERIJ
Bfmag® L BLAAUBQER

Haltcstraat No. 46
Telefoon 2392

Meubilaire Veiling
op Donderdag, 22 September a.s. v.m. 10 uur inliet

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Grote Krocht 20, van ingebrachte diverse ioboe»
del goederen zoals: Verschillende ameublemen»
ten, tafels, stoelen, vloerkleden, kachels, glas» en
aardewerk enz.

Kijkdag TP'oensdag 21 Sept. van 10—S uur.

Goederen voor deze veiling kunnen gebracht des»
verlangd gehaald worden.

Inlichtingen:

Grote Krocht 20 - Telefoon 2164

'm
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Een blik in de etalages van ALPH. SPRENGERS
Schoenenmagazijn Grote Krocht 13»

en Uw keuze is gemaakt
Telefoon 2106 Voorheen Grote Krocht 8

ARNOL
STANDAARD

voor alle wagens

Stoomwasserij Meultnan
vraagt;

Nette Meisjes
voor bedrijf.

- Meisje
voor de huishouding

Nette jongens
14 a 15 jaar en een

Chauffeur
22 a 24 jaar.

Z.a.t.m. Zaterdagmiddag
na 2 uur.

Verloren
Zilver armbandje

gedachtenis. Tegen belo*
ning terug te bezorgen:
Gertenbachs Drukkerij
Br. bur. Zandv. Courant

Gezocht voor gezin met
2 kinderen:

Net meisje

v.d.e.n. Zelfst. k. koken
en werken. 'Goed salaris.

Aanm. Sparrenlaan 23,

Bentveld.

Te koop een pracht:

Smeed Haard
Adres: Schoolplein 3a.

Café Restaurant
Ter overname of te pach*
ten gevraagd een Café of
CafésRestaurant eventus
ïel met kleine Hotelruim»
te.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 1201.

Nette juffrouw
vraagt wassen aan huis.
droog toegeslagen 18 et
per kg gemangeld 20 et;

gestreken 25 et.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
ond. no. 1202.

Woensdag, 28 September
zal Makelaar W. Paap in

VEILING BRENGEN
ten overstaan van Nota*
ris Roozen te Haarlem:

perceel Grote Krocht 20b

en ten overstaan -van No*
taris B. M. Serné: het

Winkelhuis Schelpenplein
19 en een huis m. schuur
aan de Duinweg no. 1

en ten overstaan van tNo*

taris W. J. Hoeflake het

perceel Paradijsweg 15,

hoek Brederodestraat.
Hypotheek beschikbaar.

Op 3 Oct. zal de inboe*
del worden geveild van
perceel Paradijsweg 15.

Zie volgende week uit:

gebreide advertentie!

Vrije Zit- en
Slaapkamer

gevraagd liefst bij dame
alleen ev. met pension.
Omtrek NoordsBoulev.
Br. m. prijs on. no. 1203
Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij
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Gevestigd alhier g

Oe Heer en Mevr. Brassinne l
Brederodestraat 25 - Tel. 2288 Z

Gediplomeerde leraar van 3

„The Imperial Society of Teachers 3
of Dancing" te Londen.

H 5
5 Dit betekent het BESTE en het NIEUWSTE op

Dansgebied.

5 Instituut ook te HAARLEM - Raamsingel 30 - Tel. 11154 5
nimimaEiiiuiiiiiiiiBiNiiiiiumiHiBii

Gevraagd in klein gezin

Flink Meisje
Malherbe, Kostverloren*
straat 36.

"dat had o niet gedacht
dat uw Bchoentjea . Z66
lijn, all nieuw kondon
worden gerepareerd. Dat
Is het werk. dat een wer-
kelijke „mcheenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag of d. en n. zelfs

standig kunnende werken
boven 20 jaar. Aanmel*
den fa. v. Duiven'boden,
Haltestraat 45.

Echtpaar 40 jr., week*
ends doorbrengende in

Zandvoort

zoekt echtpaar
om Zaterdags avonds
event. ook Zondags
avonds te bridgen. Br.
ond. Z 14 iRouma & Co.
Amsterdam.

Rijwielen, v.a. ƒ 42.50,

1 gld. per week.
Haarden = Haardkachels,

v.a. ƒ 1.50 per week.
Stofzuigers ƒ 1 p wk.
Wringers, ƒ 0.50 p. week.
Lampen ƒ6.25, 50 et p.w.
Alles zonder vooruitbet.

JAN POOL
Tel. 2613 Haltestraat 58

TE HUUR:
beneden of bovenhuis
ƒ 15 p.m., dicht bij trein.'

ongem. Inlichtingen bij

Makelaar Rouffaer, Ko*
ninginneweg, S, tel. 2671.

®
WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

HOGEWEG 62 (Te!. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GL'ANSVERF in bussen van
1 kg. en V» kg., klaar voor het gebruik.
Tevens "witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER ... 7^, cent

Hygiënische Artikelen
Gummhvaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten -wij ons met het huuMnnea
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

Een goed figuur
krijgt U door een passend

CORSET
en Bustehouder
Vraagt ons PRIMA OORSET met model
'buikband, zeer geschikt voor corpulente
personen. Wij verkopen U het juiste corset

voor ieder model.

Jeugdvorm bustehouders vanaf 19 et

Vakkundige bediening.

In kousen de nieuwste kleuren en -prima
kwaliteiten.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34
Telefoon 2391

EEN DOZIJN KOOPJES
Sterk Asfaltpapier
per meter 15ccnt

per rol 195 et

6 Roestvrije
Tafelmcsscn

175 et

100 gevouwen
Servetten

19 et

Alle kleuren
Tafelzeil

per el 45 et

Sterke Afdruipbak
34 et

3 rol
Boterhampapicr

10 et

Broodplank
25 et

Bakovcntjes
65 et

2 liter

Allum. Fluitketel

59 cent

Linnen bankjes
115 et

Twisd Matting
per meter 59 et

Kinderstoel*
Kussentjes

45 et

Fa. Th. PASVEE
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Gediplomeerd Danslerares

Kostverlorenstraat 36 - Telefoon 2079

Vanaf heden inschrijving voor:

BALLET en RHYTHM GYMNASTIEK
voor meisjes van 6—12 jaar en ouderen.

TAP-DANCE
voor jongens en meisjes van 10 jaar af.

MODERNE KAMERGYMNASTIEK
Ochtend^ middag* of avondclubs voor dames van
iedere leeftijd.

BALLROOM
Nog enkele Dames, 'Hererr en-Echtparen (uitsl. geg.
st.) kunnen zich aanmelden bij club.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur

Milt

DE DANSCURSUS
onder leiding van

JOH. L VAN DUIN
gedipl. Dansleraar, opent in huize
„ROYAL", lioul. de Favauge 20
18 September 's avonds 8 uur met

DEMONSTRATIES
van de NIEUWSTE dansen o.a. the
Lambeih Walk, the Palais Glide, Tan*

go Fox, Cocktail Party of 1938.

De CURSUS begint Maandag
19 Sept. des avonds 8 uur.

De openingsavond is toegankelijk
voor leden, oudheden en voor hen,
die zich nog wensen te laten inschrij*
ven. A ,* Jc.^-j

t
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THEATER ^MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

ATTENTIE. Ons theater zal deze week 100
pCt. in de belangstelling staan. Wij brengen U
deze week. het beste wat op de wereldmarkt te
krijgen is!!

VANAF VRIJDAG 16 tm MAANDAG 19 SEPT.
aanvang 8.15 uur. 4 dagen! 4 opvoeringen van Mes
tro Goldwyn Mayers grootste triomf. U WACHT
't machtigste, romantische filmwerk ooit vervaars
digd. De twee allergrootste sterren éénmaal vers
enigd. GRETA GARBO -- CHARLES BOYER als

NAPOLEON, in

MARIE WALEWSKA
Het liefde2even van een ongekroonde keizerin van
Frankrijk— Telegraaf schrijft: De bezetting schits

tert in alle schitterende situaties van het stuk —
Handelsblad: Garbo bereikt hoogtij die voor geen
andere actrice is weggelegd. Het Volk: Onze
waardering voor de grootse creatie van Boyer,
bewondering voor het spel van Garbo!

Dit is de film welke 12 weken met overweldigend
succes in Amsterdam werd vertoond.

Als extra attractie vertonen wij de speciale opna=
men van de feestelijkheden ter ere van 't 40'jarig
regeringsjubileum van H.M. de Koningin. De groot:
se intocht van H.M. de Koningin in Amsterdam.
De nationale huidebetoging. Aubade voor 't Paleis

Verder een subliem feijprogramma. Toegang boven
de IS jaar. Entree: 35*60*75*90 et alles in'begr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van de koningen van de lach: Stan
Laurel en Oliver Hardy in

PECHVOGELS
Enige uren onbedaarlijk lachen- In ons voor*
programma vertoning van de feestelijkheden ter
ere van het 40*jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin. Entree 20*30=40 et alles inbegrepen.

Dinsdag 20, Woensdag 21 en Donderdag 22 Sept.
8.15 uur. 3 Populaire voorstellingen. Vertoning van
de grote superfïlm der Fox:

SLA VENSCH !

P

met Warner Baxter, Wallace Beery, Elisabeth Al*
len. Een groots en indrukwekkend filmepos. Een
grootse' tragedie van de zee. 'MUITERIJ! 'En alleen
de man die zij lief had, stond tussen haar en de
tot razernij opgezwiepte menigte.

Deze film is NOG NIET in Zanrfvoorf vertoond//

Om een ieder in de gelegenheid te stellen dit
machtige filmwerk te zien, zijn onze prijzen: Par*
ket en Parterre 30 et, Stalles*Loge en Balcon 54 et

Toegang boven de 18 jaar.

Verwacht a.s. week
het grote nationale filmwerk:

40JAREN

ALS DE WINTER KOMT
dient U ervoor te zorgen, dat U wintergoederen
hebt.

De Waag
6rengf het komend seizoen weer alles wat U no*
dig hebt.

WOLLEN DAMES CAMISOLES 69 et

WOLLEN DAMES DIRECTOIRES 69 et

ZIJDEN GEMOLT. DAMES*ONDERJURKEN
9S et

GEMOLT. HERENBROEKEN of
BORSTROKKEN 79 et

ZUIVER WOLLEN HEREN PULLsOVERS
met col en treksluiting ƒ 3.9S

ZWARE FLANELLEN LAKENS, 150x220 ƒ 1.49

WOLLEN JAEGER DAMESHEMDEN
met en zonder mouwen .- ƒ 1.19

ZUIVER WOLLEN JAEGER HEREN*
BROEKEN of BORSTROBKEN ƒ 1.98

GEMENGD WOLLEN JAEGER HEREN»
BROEKEN of BORSTROKKEN f 0.89

ZIJDEN GEMOLT. KINDERDIRECT. f 0.24
JAEGER JONGENSBROEKEN 'f 0.29

JAEGER JONGENS BORSTROKKEN
met dubbele borst ƒ 0.39

FLANELLEN JONGENS en MEISJESBLOUSES
(geruit) met lange mouw ƒ 0.69

FLANELLEN DAMES NACHTHEMDEN
120 cm lang en aardige garnering ƒ 1.10

FLANELLEN JONGENS* en MEISJESPYAMA's
vanaf ƒ 0.69

Een geheel nieuwe sortering HEREN
OVERHEMDEN met vaste en losse

boord. Vraagt inzage der collectie

Een zeer uitgebreide keuye in alle soorten wol,
waaronder de NIEUWSTE fantasiescreaties voor
zeer lage, uiterst scherpe prijzen.

ZWARE OVERALLS in alle maten driedubbel
gestikt in blauw en khakikleur ƒ 1.98

VERDER ALLE BEDRIJFSKLEDING.

In Babygoederen een overweldigende
nieuwe^sortering.

Alleenverkoop te Zandvoort van

T WIL FIT Gorseften en Bustehouders
Eendrachtzegels worden in betaling genomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijii De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
GROOTSTE SORTERING

VOORDELIGSTE PRIJZEN
GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Eens klant . . . blijft klant

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
MranflMBunraBBiHnHaaaBmiHBBMiaaHnHi
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ARNOIO
Z.u.ve, voor Lighspeed Moiore.

Wegens groot succes
nog slechts alleen deze Zaterdag als reclame een
fles

Puddingsaus alle smaken 10 et
Dit kan alleen, het goedkoopste adres, ook voor
Uw groenten en fruit. ,j

Van der Zwaan

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Cosfuums onivlekken en oppersen f 1.00
Pantalons onivlekken en oppersen f 0.25

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

HET WITTE HUIS
vanaf heden weder verkrijgbaar onze welbekende
EIGENGEMAAKTE

KOOKWORST
De gehele winter verkrijgbaar ons beroemd ffofe

Iands Pekelvlees, lever en alle soorten fijne vlees;

waren. De zaak blijft geopend.

Aanbevelend, M. Noach - Kerkstraat 27

ANNIE EHRBECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr-: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem

PERMANENT
kort haar

Compleet

B- VAN DER BIJL
ZEESTRAAT 67

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

| 'T IS GEEN HAAS, GEEN KONIJN
^ maar Prima Rund: Kalfs: Varkens/ en Lamsvlees, waarvoor U bij ^p

X „DE CONCURRENT" t
moet zijn, terwijl wij alleen ZATERDAG nog als EXTRA RECLAME geven:

Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

t pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags, Vraagt prijscourant

5 jaar schriftelijke garantie
geven wij op onze prima eerste klas Rijwielen
met originele Torpedonaaf, kettingkast, fcaga»

gedrager met standaard, gezondheidszadel, pri»

ma zware banden, voor slechts

f 34.50
Wij zijn verder gesorteerd in alle Rijwielonderde»
len, Banden (gratis omleggen), Electra»artikelen en
lampen tegen de allerlaagste prijs.

De Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7 - Telefoon 2974

Ie klas reparatie»inrich.ting

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewuste

regeling van het kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bonds&esfuur, Postbus 274, 's»Gravenfcage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van den bondspenningmeester F. Hoek te

's»Gravenhage of toezending van postzegels
tot een bedrag van 50 cent, sturen

wij U als drukwerk, in 'blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be»

langrijk door dokter TUYT te 's»Gravenhage, ge»

schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

AUTO STALLING f 1, PER WEEK
GARAGE „OSTA" - TeL 2929 - Kostverlorenstraat 1
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Eet Aardappelen van Jacob Koper

dan is het leven goedkoper!!!

1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol25 kg ƒ 0.87 1
/.-

1 kist GROVE ANDIJKER MUIZEN 25 kg ƒ 0.90

KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN 25 kg ƒ 0.85

KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS 25 kg ƒ 0.85

GFJELBLAADJES. 25 kg ƒ1.25

RONDE BLAUWEN 25 kg ƒ1.25

FRIESE BORGERS 25 kg ƒ1.20

OPPERDOEZER MUIZEN '. 25 kg ƒ 1.20

ANDIJKER MUIZEN 25*kg ƒ I.12V*

PRACHT DUINDRIELINGEN 25 kg ƒ 0.90

ZANDVOORTSE GROVE 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DRIELINGEN 25 kg ƒ 1.25

Prima Bevelanders, koken niet af, 25^kg f 1.10

ZANDVOORTSE DUIN 10 K.G. 65 et 25 K.G. i 1.50

ZANDVOORTSE DUIN kralen 25 K.G. f 1.75

De aardappel voor Uw Winterprovisie, Vraagt prijsopgave per H.L

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL
KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ook in
Bentveld en Aerdenhout.
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46. Wanhopig liet hij zich weer in 't zand neer»
vallen Maar — opeens leek (het hem, of er

iemand aankwam. Wie was het? Het -was Hans,
'die huilend en kermend kwam aanstrompelen.
Snikkend vertelde de arme jongen wat er gebeurd
was. Intussen was de avond gevallen. Herr Unter»
meier bracht de radio in orde en zo, treurig bij

elkaar gezeten, luisterden de twee reismakkers
naar de melodieën, die uit verre landen tot hen
kwamen. . .

.

47. „O, wat heb ik er 'n spijt van, dat ik niet in

Londen gebleven ben!" zuchtte Herr Untermeier.
Maar op hetzelfde ogenblik zweeg hij, van schrik
bevangen, 'n Vreselijk gebrul verhief zich in de
stilte der woestijn. „De leeuwen!" riep Herr Un»
termeire. Hij raakte echter de kluts niet kwijt.

Dadelijk begon hij de verende poten van de Pe»
gasus los te schroeven. Snel bond hij het ene paar
aan de voeten van Hans en het andere aan zijn

eigen voeten.

Alleen vertegenw. voor Zandvoort

GARAGE „OSTA"
Kostverlorenstraat 1, Telefoon 2929

ARNOL SERVICE OLIE
25 cent per liter

ARNOL STANDAARD
45 cent per liter

„ARNOIO" Luxe voor Lighspeed
Motore V* Coutainer l/\ liter 80 et

Autostalling één gulden per week

Voor BEHANGEN naar

BAL LEDUX
Behanger - Stoffeerder - Beddenmaker
TRAMSTRAAT 9 - TELOON 2596.

DE JONGSTE WERELDMACHT.
bewijst steeds haar voorwaartsstrevende kracht
door 'deze twee nieuwe afgezanten: In een stijlvol

en elegant omhulsel omvatten de Philips»toestellea
topprestaties van de hedendaagse raaïo»techniek.
Als een onuitputtelijke „hoorn van overvloed''
dompelen de moderne ontvangtoestellen U onder
in volle welluidende klanken van over de gehele
wereld! Kinderlijk eenvoudig is ook de bediening!
U behoeft niet te experimenteren en te zoeken.
Even -welluidend is de weergave van Uw gramo»
foonplaten, daar alle apparaten een gramofoon»
aansluiting hebben. De nieuwe Philips toestellen
hebben een ongekende weergave en selectiviteit-
De serie 1938—1939 is een" meesterwerk van.

radio=technische verfijningen. "Vraagt eens vrijhlij»-

vend demonstratie bij de Goedkope Amsterdam»
mer, Henk Schuilenburg, Grote Krocht 5—7, tele»
foon 2974. Wij ruilen Uw oude toestel in en lever-

ren desgewenst op gemakkelijke betalingsovereen»-
komst. (Adv.)

EEN WAGEN NODIG It
BEL op» 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R, Bïsenberger - Emmaweg 1

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Een welkom geschenk
niet alleen op verjaardagen enz. zijn altijd

Bloemen en Planten
Het goedkoopst in het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

s®®it]®*j*sr*j®®a*]s*®

Een pede luim, een gulle lach,
dat is hetgene wat U heeft iedere dag„
maar. . . . dan moet U ook Uw

Groenten, Fruit en Aardappelen
betrekken van het goedkoopste adres:

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

GODSDIENSTOEFENINGEN

X

I

3

eertenbachs Leesbibliotheek

„GELRIA"
2633 Ayres, Ruby. Weeldekind.
2642 Bakker, Piet. Achter 'de mast.
2643 Vrouwen aan Ihet roer.

2628 Brand, Max, Zes gouden engelen.

2620 Bridges, V. Mr. Eyndon ontsnapt.

2631 Doorlaard, den, Het Hakenkruis over
Europa,

2634 Faith, Baldwin. Droom, die waarheid werd.
2640 Frijlich, Suus. Het geheim van de koepel

voor oudere meisjes.

2626 Grey Zane, Met de kudde noordwaarts.
2636 Havank. Het mysterie van St. Eustache.

2637 De man uit de verte.

2638 Het probleem van de twee hulzen.

2639 Het' raadsel van de drie gestalten.

2637 Hygentlich. Schipbreuk te Luik.

2621 Kraan v.d. Burg. Brandende harten.

2618 Panhuys, v. A., Twee uit één nest.

26X9 Het witte paard.
2635 Robertson, F., Duivelsronch.
2630 Robins, Denix., Zoals Caroline het zag.

2629 Topping, Miller., Ab'by's problemen.
2633 Schendel, v. A„ Jan Compagnie.
-2641 Stoke, Melis., Hoogwaardigen.

^^V

ACHTERWEG 1 bij de Haltestraat TELEFOON 2135

's Avonds na 8 uur gesloten, 's Zaterdags na 9 uur

X

NED. HERV. GEMEENTE.
Zondag 18 Sept. v.m. 10 uur: Ds. 'D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 18 Sept. v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Geen opgaaf ontvangen.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 18 Sept. v.m. 10.30 uur: Jeugddienst.
Mej. B. Otten.

's Avonds 7 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12—1 uur.

Groten: Brugstr. 15. Kleintjes: Oude Bewaarsch.

NED. CHR. GEMEENSOHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Jac. Hoekendijk Jr. te Heemstede.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 17 Sept. Einde v.d. Sabbath 7.56 uur.

Vrijdag 23 Sept. Aanvang Sa'bbath te 6.45 uur.
Zaterdag 24 Sept. Einde Sab'bath te 7.38 uur.
Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.
Middaggebed te 1.30 uur.
Leeroefening te 12.45 uur.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING >AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Il 't
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Toor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jfertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.'6Ö

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

Er bleef ons niets anders over, omdat wij

alleen stonden.

PRES. BENESJ,

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De Les.
Tsjecho»Slowakije ....

Wat al gedachten doet die naam thans oprijzen
bij ieder mens! Wij zullen niet trachten er uiting
aan te_ geven, de dagbladen deden het reeds en in
allerlei toonaarden <* daar zullen ze nog wel een
tijdlang mee door blijven gaan ook, totdat weer
«en nieuwe gebeurtenis aller aandacht opeist. En
die zal er telkens weer zijn in onze wereld, die
geen oorlog wil, maar zich niettemin tot de tan*
den toe wapent, die gemakkelijk in aller behoef*
ten zou kunwen voorzien, maar het niet doet, die
'door redelijkheid en eendracht geleid groot, sterk,

en gelukkig zou kunnen zijn, maar door twee*
dracht zichzelf ten ondergang richt.

In dit -artikel willen wij het echter hebben over
de les, die uit de geschiedenis der laatste dagen
valt te trekken, want o.i. wordt — althans tot op
!het ogenblik, waarop we dit schrijven — uit de
Tjsecho»Slowaakse gebeurtenis alweer niet de
juiste les getrokken. Die les is naar onze mening
kortweg deze, dat de kleine naties in Europa ge»
rust kunnen ontwapenen. Van welk 'n ontzaglijke
betekenis .dit zou zijn voor de betrokken landen
zelf >en op de duur voor de gehele mensheid laat

zich gemakkelijker denken dan beschrijven, maar
is séker aan geen redelijke twijfel onderhevig.
Beperken we ons dus hier tot de motivering

•onzer korte doch verstrekkende conclusie.
Welnu! TsjechosSlowakije was als allen tot de

'tanden toe gewapend, had zelfs sterke bondgenoe
ten in (Rusland en Frankrijk en een vriend in En*
'geland, verklaarde zich tot het laatste ogenblik
toe bereid om liever van het middel oorlog ge*
kruik te maken dan toe te geven. En toch het' gaf
toe.
Nu vragen wij: Wat heeft Tsjecho»Slowakïje nu

in wezen gehad' aan zijn sterk leger en zijn oor*
logsbereidheïd?

. . Antwoord: nietsl .

Zou Tsjecho»Slowakije er zonder leger en zon»
der oorlogsbereidheid slechter aan toe zijn ge»
weest dan nu?

• Antwoord: neen! Alleen zou dan reeds eerder
een feit zijn geweest, wat thans een feit Is gewors
den, door het zich zonder voorbehoud neerleggen
bij de voorstellen van 'Engeland en Frankrijk. En
dat „eerder" zou betekend hebben: zonder de
onrust, angst en haat verwekkende periode, welke
Europa—en Tsjecho»Slowakije in het bijzonder

—

thans heeft doorgemaakt en nog doormaakt.
Tsjecho»Slowakije heeft 'het leergeld betaald

voor ons allemaal in Europa. Als wij nu maar zo
verstandig willen zijn, de uit deze geschiedenis te
trekken lessen ter harte te nemen. In de eerste
plaats dan, is vast komen te" staan, dat alléén de
grote naties in 'Europa het uitbreken of voor*
komen van' een wereldoorlog in handen hebben
^en houden. 'Die landen zijn: Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en.... Rusland.

'In de tweede plaats, dat deze landen zich niet
in een oorlog 'begeven alleen terwille van een
'klein land. Ten opzichte van de belangen der
kleine landen is. thans gebleken juist te zijn de
stelling: geen moeilijkheid zo groot of hij kan
beter door overleg dan door oorlog tot oplossing
worden gebracht.
Welnu! gelijk de kleine landen nu reeds mogen

toekijken als het om hun belangen gaat, en zonder
voorbehoud mogen goedvinden wat de groten. on»
der mekaar over 'hen beslist hebben, zo zullen zij

in de toekomst ook alleen maar hoeven toe te

kijken als die groten mekaar onverhoopt nog eens,

in de haren «nochten vliegen om een h.i. dan na»
-tuurlijk van «vitaal belang .zijnde reden. Tot dat
-toekijken zullen ze zich dan echter alleen maar
tkunnen bepalen, als ze helemaal geen leger en
vloot meer hebben, Anders zullen de groten ze
tóch nog dwingen om mee te vechten voor hun
ibelangen, z.g. echter natuurlijk om de een of
andere hoogsideële reden.

(En dus is onze_slotsom deze: voor zichzelf heb»
ben de kleine landen geen leger meer nodig, om»
dat de grote landen toch niet toe zullen staan
daarvan gebruik te maken, en een leger en vloot
in standen houden alleen om daarmee eventueel
een of ander groot land te mogen (moeten) bij»

Staan is onzin, dus: cf« kleine naties in Europa
kunnen gerust ontwapenen.

'Gelukkig! als ze 'het nu ook maar doen!

REDACTIE.

De oorzaken der z.g.n. „Werkloosheid".

Geachte Redactie,

In Uw no. van 17 dezer 'bestrijdt 'Dixi mijn be»
toog met drie stellingen, verkort weergegeven als

volgt:

1. De geweldig ontwikkelde techniek moet over:
productie veroorzaken.

'Dit nu, noem ik een (zeer verbreide!) dwaling.
Als n.1. het productievermogen per ziel daardoor
stijgt, bijv. tot het dubbele, dan zal per ziel ook
'het dubbele (in massa of kwaliteit) gekocht kun»
nen worden. Daar wij echter wel goederen, maar
geen geld produceren en dus de dubbele goederen»
waarde moeten ruilen met gelijke geldmassa's, is

die~koop alleen dan mogelijk als de prijs tot de
helft daalt.

In een natuurlijk functionnerende maatschappij,
waar de prijsbepaling geheel vrij is, gebuurt dit

vanzelf. Ondernemers, die onwillig zijn in dit op»
zicht, worden door de concurrentie tot die verla*

ging genoodzaakt. In 'de tegenwoordige maat»
schappij echter, waar cartels e.d. (nog meer dan
ca 40 jaar geleden) worden getolereerd en zelfs

bevorderd, kan zulk een prijsdaling niet voldoende

plaats vinden, zodat de grotere productie niet

verkoopbaar is en moet worden beperkt of ver»
nietigd. De oorzaak van dit laatste zit dus niet
in de rationalisatie zelf, maar in het uitschakelen
der concurrentie.
Tienduizenden huisvrouwen zullen Dixi kunnen

vertellen, dat zij gaarne de kostelijke doperwten
en ander voedsel, die systematisch vernietigd wor»
den, op hun gezinstafel zouden zetten, als die niet

te duur waren. Dixi moet daar zeker wel eens
van gehoord hebben, maar schijnt zich daar geen
rekenschap van te geven, anders zou hij „regelen»

de beïnvloeding van bovenaf" niet eisen. Deze
wordt immers al sedert jaren toegepast en met
welk resultaat? Laat Dixi eens het oor te luiste»

ren leggen bij de kleine landbouwers.

2. De exportmogelijkheid is afgenomen.
De drang naar export is m.i. een gevolg vanh<?t

te hoge prijsniveau. Als dit n.1. (in 't algemeen)
laag genoeg is, kunnen wij met onze geldmiddelen
alles onderling omzetten, wat wij aanbieden en
aegeren. Stijgt echter 'het prijsniveau, dan schiet

onze betaaïcapiciteit (na een kort* opleving ïnge»

volge schijnbetalingcn) te kort, wij krijgen geld»

gebrek en, om arbeidslonen en renten te kunnen
betalen, trachten ondernemers door export meer
geld te krijgen.
Is ons prijsniveaij laag genoeg, zodat wïj 'binnens»

lands geen geldgebrek krijgen, dan is 'de export
geen noodzaak, "maar een extra voordeel wegens
de waardevolle goederen, die" wij, dank zij de ex»

port, uit het b-aitenland (tresp. tropen) ontvangen.

3. (Stelling van Dixi): Het totaal uitgekeerde
loon zal in het huidige economische stelsel mins
der moeten zijn dan de verkoopswaarde der gepro»
duceerde goederen en dus ontoereikend om alle

'goederen af te nemen.
De veTkoopsprijs bestaat uït loon + (bruto)

winst1)- Dixi vergeet, dat de laatste, evenals het
loon, gebruikt wordt voor aanschaffing, zodat de»

ze gelijk is aan de productie (andere invloeden als

bijv. te "hoog prijsniveau buiten beschouwing ge»

laten).

Gesteld 1000 arbeiders 'ontvangen per week
ƒ 20.000 loon. De verkoopsprijs der goederen is

ƒ 30-000. Zij kunnen nu slechts =/3 der productie
kopen, maar de ondernemers (en kooplieden) ont»

vangen ƒ 10.000, waarvoor zij het .overschietende

deel kopen, zodat daardoor evenmin overproduc»
tie ontstaat! Blijft dus als 'hoofdzaak: de prijsop*

drijving.

Ik meen met het bovenstaande de hoofdzaken
duidelijk genoeg te hebben uiteengezet. Als Dixi
bereid is tot een discussie (bijv. voor abonné's
van „De Zandv. Courant") dan kunnen beide par»

tijen de details mog uitvoeriger belichten. 'Neemt
hij dat aan? Dan 'behoeven wij iniet zoveel ruimte
in Uw gewaardeerde kolommen in beslag te ne»

Met dank voor de plaatsing,
LIEBAERTUS.

!) Hierbij is het onverschillig of dit rechtmatige
winst is (dus overeenkomstig met de waarde der
ondememersdïensten), dan wel overwinst (d.i.

winst die boven dat rechtmatige aandeel uitgaat)
Bij overwinst wordt de koopkracht v.d. winstne»
mer onrechtmatig vergroot ten koste van die van
den arbeider, maar het totaal blijft gelijk.

Antwoord.

Wïj zijn het er — dunkt me — over eens, dat
in het verbroken evenwicht tussen productie en
koopkracht de oorzaak schuilt der huidige misère
op economisch gebied.
Dat evenwicht moet dus worden 'hersteld. Daar»

over zijn we het ook eens. Echter niet over de
middelen daartoe.
De 'hr L. gelooft nog in een goed resultaat van

het vrije spel der economische krachten, ondanks
het feit, dat dit ons de huidige en vroegere crises

heeft bezorgd.
Ik geloof daarin niet meer, integendeel, ik meen

dat van bovenaf productie (en distributie) en
koopkracht geregeld moeten worden. Niet door
vernietiging achteraf, gelijk de hr L. meent te mo=
gen concluderen, maar .door regeling vóóraf, zo»

dat:

1. niet meer en ook niet minder geproduceerd
wordt dan er nodig is (ook voor export wegens
ruiling tegen noodzakelijke grondstoffen en pro»
ducten van buiten);

2. er net zoveel koopkracht van regeringswege
gedistrubueerd wordt (b.v. volgens het 'Bellamy*
systeem van het gelijke aandeel, of door middel
van het' z.g. nationaal dividend volgens het Dou»
glas' Sociaal Credietssysteem der Nieuw»Economi»
sche groep, of volgens een andere aannemelijke
methode). Dat kan, wanneer de productie van 'het

z.g. ruilmiddel, 'het geld, niet meer aan particulie»

ren wordt overgelaten om er handel mee te drij»

ven, maar in handen van de staat komt.

De heer L. constateert terloops, dat we wel goe»
deren maar geen geld kunnen produceren, en legt

zich daarbij neer. Waarom? Geld is toch geen'
ruilmiddel meer, doch handelsartikel!
De hr L. constateert wel, dat do cartelvorming

de concurrentie (gedeeltelijk) uitschakelt, zodat
geen juist prijsniveau wordt bereikt, maar hij be»
denkt blijkbaar niet, dat in wat hij ziet als een
„natuurlijk functionnerende maatschappij" ook
cartelvorming een -„natuurlijk" iets is, en dus van
blijvende, zelfs toenemende aard.

De tor L. meent, dat de totale koopkracht niet

minder is dan de goederenwaarde, omdat wat niet

uitbetaald wordt als loon toch op andere wijze de
leden der maatschappij als koopkracht toevalt.

Dit is slechts voor een deel juist, want van het
niet als loon uitbetaald bedrag, wordt maar oen
betrekkelijk klein deel direct of indirect gebruikt
om goederen (en diensten) te kopen, een héél

groot 'deel wordt terzijde gelegd om op te potten
(hoeveel geld ligt er niet opgestapeld bij particu»

lieren en 'in 'banken!) of om nieuwe productiemo»
gelegenheden te scheppen. Ook van het uitgekeer»

de loon wordt wegens de noodzaak tot spaven in

onze huidige maatschappij nog een belangrijk deel

ter zijde gelegd, dus niet als koopkracht aange»
wend.
Voorts vergeet de hr L., dat we met ons huidig

SPORT
VOETBAL'. •""""

Het spel is begonnen.

'Onze 'oeide Zandvoortse clubs hebben de afge»
lopen zomermaanden serieus geoefend om in het
nieuwe seteoen, dat j.1. Zondag begonnen is, met,
meer su-fces dan vorige jaren tegen de andere
clubs in het veld te kunnen treden. Zandvoort on»
der leiding van den Hollandsen oefenmeester Ha»
mei, <ïe Zeemeeuwen onder den Engelsen trainer
Pagnam, hebben moeite noch kosten gespaard om
haar leden de geheimen van het spel bij te bren«
gen. En vervolgens zijn diverse oefenwedstrijden
gehouden, zodat de spelers j.1. Zondag goed voor»
Sereid in het veld zijn gekomen.
Zandvoort zowel als de Zeemeeuwen zijn uitstc*

kend begonnen, n.1. met een overwinning. De
blauw»gelen waren bij Schoten op bezoek en de
uitslag, 1—5, laat geen twijfel wie de sterkste was,
De oranjehemden hadden het moeilijker en troï»

fen in De Germaan een gelijkwaardige tegenstan»
der. 'Onze plaatsgenoten waren echter toch -wel

iets meer aanvallend, vooral na de rust, en won»
nen verdiend met 1

—

X). Bij de jongere spelers was
de afgelopen training goed merkbaar, er was meer
malen een goed combineren te 'bemerken en
slechts zelden werd de bal, zoals vroeger, in het
wilde weggetrapt.
De samenstelling der ploeg lijkt ons, met Broe»

rie Keur als stopperspil aan het hoofd, eveneens
sterker. Ze was Zondag als volgt:
doel: G. Molenaar; achter: A. v. Duyn en Drom»
mei; midden: C. v. Duyn, W. Keur en A. Keur;
voor: Drayer, Hendriks, Terol, Druyff en C. Frans
sen.

Weliswaar was Drommel op de linksbackplaats
lang niet zo goed als in de wedstrijd tegen Haar»
lem B, in welke ontmoeting hij met veel bravour
rechtsback speelde, en waren de beide vleugeïspe»
Iers zeer onvoldoende, doch over het geheel is

het elftal van goede kwaliteit. Rechtsbuiten Dra»
yer had~Zondag een onbegrijpelijke eerbeïd voor
zijn tegenstander»linkshalf en schakelde zichzelf
volkomen uit, terwijl Franssen op de andere view»
gel daarentegen ie actief was ('n oude fout), waar»
door hij een paar opgelegde kansen vlak voor doel
miste. Wat meer rust en kalmte in de buurt van
het doel zou zijn spel ten goede komen.

In de tweede helft hebben C. v. Duyn en Druyff
van plaats verwisseld. Deze laatste, die als voor»
hoedespeler onvoldoende was gebleken, toonde
zich als halfback beter op zijn plaats.

Over de wedstrijd nog het volgende:
De eerste drie kwartier gingen voorbij, zonder

dat gedoelpunt was. Het spel was dikwijls hard,
zodat scheidsrechter 'Miezerus zijn handen vol had
om het binnen de perken te houden.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts-ée'rt gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

financieel stelsel steeds dieper in de schuld komen
te zitten, van welke schuld steeds maar door een
geweldig bedrag aan rente betaald moet worden,
welke rente tenslotte toch altijd weer uit de pro»
ductie gehaald moet worden, en dus óf de goe=
derenprijs verhoogt óf de uitbetaalde koopkracht
vermindert, in elk geval het verschil tussen aan»
bod en koopkracht — waar het om gaat, niet»
waar? — vergroot.
Om al deze redenen acht ik het noodzakelijk,

dat er nieuwe wegen worden ingeslagen. En ik
achtte het wenselijk, daarop in de Z."Ct. de aan»
dacht te vestigen, zonder nochtans een bepaald
stelsel als het enig juiste aan te prijzen. Want ik
blijf er bij, dat wij als gewone mensen daar wel
wat over kunnen praten maar toch niet over kun»
nen oordelen. Wat wij wél kunnen is: 1c inzien,
dat het zo niet goed gaat; 2e. eisen, dat er beter
resultaten worden bereikt door de daartoe aange»
wezenen, de regering; 3e. ons losmaken van het
oude, dat onvoldoende of verkeerd is gebleken,
echter zonder ons te binden aan het nieuwe, dat
wij in zijn uitwerking immers niet kunnen over»
zien.

En daarom wijs ik — gelijk ik bij voorbaat reeds
deed — op troonrede en landsbegroting van deze
week, die voor de zoveelste maal het overtuigend
bewijs leveren, dat van deze regering nog steeds
geen werkelijke resultaten zijn te verwachten.
Behoudens misschien enkele korte oplevingen

zullen we dan ook steeds dieper in de put raken,
tenzij de roep van het volk om resultaten zo stérk
wordt, dat de regering(cn) wel móct(en) zorgen,
dat de wereld beter wordt ingericht, beter be»
woonbaar gemaakt wordt voor allen.

'Een discussie voor abonné's van de Zandv. Cou*
rant, gelijk de hr L. mij aanbiedt, heeft m.i. wei»
nig zin. Voorzover er van een discussie verhelde»
ring en dus nut kan uitgaan, kan dat m.i. beter
schriftelijk geschieden, dus in deze rubriek.
Wat anders zou het zijn, als het aantal abonné's

groot genoeg zou zijn en blijk gaf een kern te wil»
len vormen, die voor Zandvoort de roep om resul*
taten zou willen overnemen. Dan, maar m.i. ook
niet eerder, heeft vergaderen zin.

Tot zolang zal hier de roep om resultaten nog
alleen worden vernomen uit do pen van

DIXI.

Na de thee nam de thuisclub het spel in han»
den, doch de jeugdige doelverdediger van de Ger»
maan toonde zich van zijn beste zijde en hield de
meest onverwachte en moeilijkste schoten uit zijn

doel. Hoe meer de tijd verstreek, hoe feller de
spelers aan weerszijden aanvielen, zodat dikwijls

voor kleine blessures moest worden gestopt. Ieder»

een gooide zijn volle krachten in de strijd om tot

een beslissing te komen.
Deze 'beslissing viel tenslotte in het voordeel

der Meeuwen uit, toen een der Germaan»verdedi»
gers in het strafschopgebied tiands maakte. Tcrol
maakte geen fout en schoot de bal onhoudbaar in

het net. 1—0.

Groot protest der Germanen volgde, omdat de
'bal, vóór zij met de hand was aangeraakt, reeds

over de uitlijn zou zijn geweest. De heer 'Miezerus,

die het zelf niet had kunnen constateren, vroeg

nog de mening van den grensrechter, doch deze

had het evenmin gezien.

Kort hierop scoorden de Meeuwen opnieuw een
zeer fraai doelpunt, dat echter niet kon worden
toegekend, omdat een der oranjehemden, geheel

onnodig, even tevoren in het vuur van zijn spel

een tegenstander omver had gelopen.
Het einde van deze, na de hervatting zeer span»

nende wedstrijd, kwam met onveranderde stand.

Ook Zeemeeuwen 2 was voor de K;N.V.B.»com»
petitie in het veld en won, uitspelend, van Rodi
2 met 3—2.

A-s. Zondag.

Zandvoort krijgt Zoiadag reeds gelegenheid re»

vanche te nemen op haar tegenstander van 't vo»
rig seizoen, de kampioene Bloemcndaal, voor de
drie toen verspeelde punten. We verwachten een
record»opkomst van 't publiek voor deze ontmoe»
ting, die Zandvoort reeds dadelijk kan ontdoen
van een sterke, wellicht haar sterkste, tegenstan»
der.
Do Zeemeeuwen gaan naar V.V.A. in Amster»

dam. Ook naat haar verdere verrichtingen zijn wij
benieuwd.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

'Het is Zandvoort 1 Zondag gelukt de eerste
competitiewedstrijd op overtuigende wijze van
Schoten te winnen. Met 5—1 bleef Zandvoort in
de meerderheid in een wedstrijd, welke getuigde
van goed spel en enthousiasme. 'Er werd hard ge»
werkt van het begin tot het einde en de overwin»
ning is dan ook--ten volle verdiend.
Óns derde elftal heeft zich in de 2e ronde we»

ten te plaatsen om de Stads=Editiebeker door een
4—1 overwinning op Heemstede 1.

Zandvoort 4 die wegens wegblijvers onvolledig
uitkwam, leed 'n 2— nederlaag tegen Schoten 3.

Daarentegen deden de veteranen het beter om
van Spaarnevogels 3 met 4—3 te winnen en nog
wel met 10 man. Het zesde moest tegen DSK 2
met een 3— nederlaag genoegen nemen.
Junioren a won in een vlotte wedstrijd met 4—

l

van Zeemeeuwen jun., terwijl jun. b het tegen VI.
Vogels jun. niet kon bolwerken en met een
7—4 nederlaag naar huis werd gezonden.
De adspiranten verloren tegen Zeemeeuwen ads»

piranten in een gelijk opgaande wedstrijd met 3»2.

De volledige uitslagen van j.1. Zondag zijn:

Schoten 1—Zandvoort 1, 1—5.

Zandvoort 3—Heemstede, 4—1.

Schoten 3—Zandvoort 4, 2—0.

Spaarnevogels 3—Zandvoort 5, 3—4.

Zandvoort 6—DSK 2, 0—3.
Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen jun. a, 4

—

I.

Zeemeeuwen adsp. a—Zandvoort a, 3—2.

VI. Vogels jun—Zandvoort 'b, 7—4.

Voor a.s. Zondag staat voor ons eerste elftal

een zware wedstrijd op het programma, n.1. Bloe»
mendaal. Voor Zandvoort hangt er van deze wed»
strijd veel af, daar Bloemendaal ongetwijfeld tot
een van de zwaarste tegenstanders wordt gere»
kend. Als Zandvoort zo speelt, als j.1. Zondag te»

gen Schoten, dan behoeft deze wedstrijd niet ver»
ioren te worden. We geven ons eerste dan ook
een redelijke kans op een overwinning, maar dan
moet men ook bedenken, wat er op het spel staat,

en zich geheel geven van het begin tot het einde.
Het elftal speelt in dezelfde opstelling als j.1. Zon»
dag. We hopen op een sportieve en faire wedstrijd
Zandvoort 2 treedt a.s. Zondag ook in het strijti=

perk. De eerste wedstrijd is tegen Avanti»Avog 2.

Het is dit jaar voor het eerst, dat ons tweede in
de reserve 3e klasse der KNVB uitkomt en we
zien met belangstelling uit naar de prestaties van
onzo reserves. Indien Zandvoort 2 volledig uit»

komt, kan er zeker gewonnen worden.
Bloemcndaal 3 komt bij Zandvoort 3 op be»

zoek en we achten ons derde 7eker in staat om
minstens een gelijk spel te behalen.

Zandvoort 4 ontvangt Hillegom 2 en zal ver»
moedelijk wel aan het kortste eind trekken. Of
ons vierde daar anders over denkt, dat zullen we
maar afwachten.
Zandvoort 5 Zal wel weten te winnen van Heem»
stede 2, terwijl het zesde het zwaar te verantwoor»
den zal krijgen tegen het zesde van HFC.
Junioren a zal wel 2 puntjes 'bemachtigen tegen

HFC jun.
Tenslotte speelt jun. b tegen THB jun., wat

volgens ons een te zware opgaaf zal blijken te zijn

Het volledig programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort 1—Bloemcndaal 1, 2 uur.

AvantUAvog comb. 2—Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3—Bloemendaal 3, 12 uur.
Zandvoort 4—Hillegom 2, 10 uur.

Zandvoort 5—Heemstede 2, 10 uur.
HFC ö—Zandvoort 6, 10 uur.

'HFC jun. c—Zandvoort jun. a, 12 uur.
THB jun.—Zandvoort jun. b, 10 uur.

Nogmaals wordt do aanvoerders verzocht de
wedstrijdformulieren vóór Zondagavond te bezor»>
gen bij den heer J. Keur, Van Ostadestraat 22.

J.K.
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ARNOIO
Luxe, voor Lighspeed Moiore.

Wegens groot succes
nog slechts alleen deze Zaterdag als reclame een
fles

Puddingsaus alle smaken 10 et
Dit kan alleen, liet goedkoopste adres, ook voor
Uw groenten en fruit. j

Van der Zwaan

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ TELEFOON 2139

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00
Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

HET WITTE HUIS
vanaf heden weder verkrijgbaar onze welbekende
EIGE'NGEMAAKTE

ROOKWORST
De gehele winter verkrijgbaar ons beroemd Hok
Iands Pekelvlees, lever en alle soorten fijne vlees;

waren. De zaak blijft geopend-

Aanbevelend, M. Noach - Kerkstraat 27

ANNIE EHRBECKER
Viool-, en Ensemble lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr-: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem

PERMANENT
kort haar

Compleet

f 1.—

B. VAN DER BIJL
ZEESTRAAT 67

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimïngen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

46. Wanhopig liet hij zich weer in 't zand neer*
vallen Maar — opeens leek liet hem, of er

iemand aankwam. Wie was het? Het was Hans,
'die huilend en kermend kwam aanstrompelen.
Snikkend vertelde de arme jongen wat er gebeurd
was. Intussen was de avond gevallen. Herr Unter»
meier bracht de radio in orde en zo, treurig bij

elkaar gezeten, luisterden de twee reismakkers
naar de melodieën, die uit verre landen tot hen
kwamen. . .

.

^^s-_^~ —£ÏÏ3Z2^~.

i
'T IS GEEN HAAS, GEEN KONIJN
maar Prima .Rund* Kalfss Varkenss en Lamsvlees, waarvoor U bij ^r

„DE CONCURRENT" |moet zijn, terwijl wij alleen ZATERDAG nog als EXTRA RECLAME geven:

Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant^^^^^^

47. „O, wat heb ik er 'n spijt van, dat ik niet in

Londen gebleven ben!" zuchtte Herr Untermeier.
Maar op (hetzelfde ogenblik zweeg hij, van schrik
bevangen, 'n Vreselijk gebrul verhief zich in de
stilte der woestijn. „De leeuwen!" riep Herr Un»
termeire. Hij raakte echter de kluts niet kwijt.

Dadelijk begon hij de verende poten van de Pe»
gasus los te schroeven. Snel bond hij het ene paar
aan de voeten van Hans en het andere aan zijn

eigen voeten.

5 jaar schriftelijke garantie
geven wij op onze prima eerste klas Rijwielen

met originele Torpedonaaf, kettingkast, feaga»

gedrager met standaard, gezondheidszadel, pri»

ma zware banden, voor slechts

f 34.50
Wij zijn verder gesorteerd in alle Rijwielonderde»
len, Banden (gratis omleggen), Electra»artikelen en
lampen tegen de allerlaagste prijs.

De Goedkope Amsterdammer

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7
Ie klas reparatiennrichting

Telefoon 2974

Nieuw Malthusiaanse Bond
Vereniging tot bevordering der bewu»te

regeling van faet kindertal

Opgericht 2 November 1881.

Bondsbestuur, Postbus 274, 'S'Gravenhage

Na overschrijving op postrekening 252300 ten na»

me van den bondspenningmeester F. Hoek te

's»Gravenhage of toezending van postzegels

tot een bedrag van 50 cent, sturen
wij U als drukwerk, in blanco omslag, de
vlugschriften, die o-m. het doel en streven van
onze Bond uiteenzetten, waaronder ook een be»

langrijk door dokter TUYT te 's*Gravenhage, ge»

schreven boekje.
Voor toezending als brief 10 cent bijvoegen.

AUTO STALLING f 1, PER WEEK
GARAGE „OSTA" - TeL 2929 - Kostverlorenstraat 1
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Eet Aardappelen van Jacob Koper

dan is het leven goedkoper!!!

1 kist prima GROVE DUINZAND, zijn niet hol25 kg ƒ 0.S71
/..

1 kist GROVE ANDIJKER MUIZEN 25 kg ƒ 0.90

KLEINE ZEEUWSE BLAUWEN 25 kg ƒ 0.85

KLEINE ZEEUWSE EIGENHEIMERS 25 kg ƒ 0.85

GFJELBLAADJES. 25 kg ƒ1.25

RONDE BLAUWEN 25 kg ƒ1.25

FRIESE BORGERS 25 kg ƒ1.20

OPPERDOEZER MUIZEN ' 25 kg ƒ 1.20

ANDIJKER MUIZEN 25'kg ƒ 1.12V»

PRACHT DUINDRIELINGEN 25 kg ƒ 0.90

ZANDVOORTSE GROVE 25 kg ƒ 1.25

ZANDVOORTSE DRIELINGEN 25 kg ƒ 1.25

Prima Bevelanders, koken niet af, 25^kg f 1.10

ZANDVOORTSE DUIN 10 K.G. 65 et 25 K.G. f 1.50

ZANDVOORTSE DUIN kralen 25 K.G. f 1.75

De aardappel voor Uw Winterprovisie, Vraagt prijsopgave per H.L

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL
KRUISSTRAAT 16 TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ook in
Bentveld en Aerdenhout.
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Alleen vertegenw. voor Zandvoort

GARAGE „OSTA"
Kostverlorenstraat 1, Telefoon 2929

ARNOL SERVICE OLIE
25 cent per liter

ARNOL STANDAARD
45 cent per liter

„ARNOIO" Luxe voor Lighspeed
Motore V* Coutainer l/\ liter 80 et

Autostalling één gulden per week

Voor BEHANGEN naar

BAL LEDUX
Behanger - Stoffeerder - Beddenmaker
TRAMSTRAAT 9 - TELOON 2596-

DE JONGSTE WERELDMACHT.
bewijst steeds haar voorwaartsstrevende kracht
door deze twee nieuwe afgezanten: In een stijlvol

en elegant omhulsel omvatten de Philips»toestellen
topprestaties van de hedendaagse radio»techniek.
Als een onuitputtelijke „hoorn van overvloed'^
dompelen de moderne ontvangtoestellen U onder
in volle welluidende klanken van over de gehele
wereld! Kinderlijk eenvoudig is ook de bediening!
U behoeft niet te experimenteren en te zoeken.
Even welluidend is de weergave van Uw gramo»
foonplaten, daar alle apparaten een gramofoon»
aansluiting hebben. De nieuwe Philips toestellen
hebben een ongekende weergave en selectiviteit-
De serie 1938—1939 is een" meesterwerk van

radiostechnische verfijningen. Vraagt eens vrijblij»-

vend demonstratie bij de Goedkope Amsterdam»
mer, Henk Schuilenburg, Grote Krocht 5—7, tele»
foon 2974. Wij ruilen Uw oude toestel in en lever-

ren desgewenst op gemakkelijke hetalingsovereen»-
komst. (Adv.)

EEN WAGEN NODIG 17
bel op* 2-5-6-0

Voor binnen» en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM f

Een welkom geschenk
niet alleen op verjaardagen enz. zijn altijd

Bloemen en Planten
Het goedkoopst in het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

Een pede luim, een gulle lach,
dat is hetgene wat U heeft iedere dag„
maar. dan moet U ook Uw

Groenten, Fruit en Aardappelen
betrekken van het goedkoopste adres:

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

GODSDIENSTOEFENINGEN

Gertenbachs Leesbibliotheek

„GELRIA"

: üertenoaens LeesDioiiotneeK |
nnniül

t

!<»»#,

2633
2642
2643
2628
2620
2631

2634
2640

2626
2636
2637
2638
2639
2627
2621
2618
2619
2635
2630
2629
2633
-2641

Ayres, Ruby. Weeldekind.
Bakker, Piet. Achter de mast.

Vrouwen aan het roer.

Brand, Max, Zes gouden engelen.
Bridges, V. Mr. Cyndon ontsnapt.
Doorlaard, den, Het Hakenkruis over

Europa,
Faith, Baldwin. Droom, die waarheid werd.
Frijlich, Sutis. Het geheim van de koepel

voor oudere meisjes,

Grey Zane, Met de kudde noordwaarts.
Havank- Het mysterie van St. Eustache.

De man uit de verte.

Het probleem van de twee hulzen.

Het' raadsel van de drie gestalten.

Hygentlich. Schipbreuk te Luik.
Kraan v.d. Burg- Brandende harten.
Panhuys, v. A., Twee uit één nest.

Het witte paard.
jRoberrson, F., Duivelsronch.
Robins, Denix., Zoals Caroline het zag.

Topping, Miller., Ab'by's problemen.
Schendel, v. A., Jan Compagnie.
Stoke, Melis., HoogwaaTdigen.

^S&

NED. HERV. GEMEENTE.
Zondag 18 Sept. v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 18 Sept. v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Geen opgaaf ontvangen.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 18 Sept. v.m. 10.30 uur: Jeugddienst.
Mej. B. Otten.

's Avonds 7 uur: Ds. J. Kalma.
Zondagsschool 12—1 uur.

Groten: Brugstr. 15. Kleintjes: Oude Bewaarsch»

NED. CHR. GBMEENSOHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spr. de heer Jac. Hoekendijk Jr. te Heemstede..

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 17 Sept. Einde v.d. Sabbath 7.56 uur.

Vrijdag 23 Sept. Aanvang Sabbath te 6.45 uur.
Zaterdag 24 Sept. Einde Sab'barh te 7.38 uur.
Ochtendgebed op Sabbath te 8.30 uur.
Middaggebed te 1.30 uur.

Leeroefening te 12.45 uur.

ACHTERWEG 1 bij de Haltestraat TELEFOON 2135

's Avonds na 8 uur gesloten, 's Zaterdags na 9 uur

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING : AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOLUvAJNT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

Toor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jfertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2(1

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.ÖÖ

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Er bleef ons niets anders over, omdat wij

alleen stonden.

PRES. BENESJ.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De Les.
Tsjecho»Slowakije ....

Wat al gedachten doet die naam thans oprijzen
bij ieder mens! Wij zullen niet trachten er uiting
aan te geven, de dagbladen deden het reeds en in
allerlei toonaarden <a daar zullen ze nog wel een
tijdlang mee door blijven gaan ook, totdat weer
«en nieuwe gebeurtenis aller aandacht opeist. En
die zal er telkens weer zijn in onze wereld, die
geen oorlog wil, maar zich niettemin tot de tan*
den toe wapent, die gemakkelijk in aller behoef*
ten zou kunïasen voorzien, maar het niet doet, die
'door redelijkheid en eendracht geleid groot, sterk,
en gelukkig zou kunnen zijn, maar door twee*
dracht zichzelf ten ondergang richt.

In dit -artikel willen wij het echter hebben over
de les, die uit de geschiedenis der laatste dagen
valt te trekken, want o.i. wordt — althans tot op
het ogenblik, waarop we dit schrijven — uit de
Tjsecfao*Slowaakse gebeurtenis alweer niet de
juiste les getrokken. 'Die les is naar onze mening
kortweg deze, dat de kleine naties in Europa ge*
rust kunnen ontwapenen. Van welk 'n ontzaglijke
betekenis .dit zou zijn voor de betrokken landen
zelf >en op de duur voor de gehele mensheid laat

zich gemakkelijker denken dan beschrijven, maar
is *zéker aan geen redelijke twijfel onderhevig.
Beperken we ons dus hier tot de motivering

•onzer korte doch verstrekkende conclusie.
Welnu! TsjechosSlowakije was als allen tot de

'tanden toe gewapend, had zelfs sterke bondgeno*
ten in (Rusland en (Frankrijk en een vriend in En*
'geland, verklaarde zich tot het laatste ogenblik
toe bereid om liever van het middel oorlog ge*
kruik te maken dan toe te geven. En toch het' gaf
toe.
'Nu vragen wij: Wat heeft Tsjecho»SIowakije nu

in wezen gehad' aan zijn sterk leger en zijn oor*
logsbereidheïd?
. Antwoord: nietsl .

Zou Tsjecho«Slowakije er zonder leger en zon*
der oorlogsbereïdheid slechter aan toe zijn ge*
weest dan nu?

• Antwoord: neen! Alleen zou dan reeds eerder
een feit zijn geweest, wat thans een feit Is gew-or*
den, door het zich zonder voorbehoud neerleggen
bij de voorstellen van 'Engeland en Frankrijk. En
dat „eerder" zou betekend hebben: zonder de
onrust, angst en haat verwekkende periode, welke
Europa—en Tsjecho*Slowakije in het bijzonder

—

thans heeft doorgemaakt en nog doormaakt.
Tsjecho»Slowakije heeft 'het leergeld betaald

voor ons allemaal in 'Europa. Als wij nu maar zo
verstandig willen zijn, de uit deze geschiedenis te
trekken lessen ter harte te nemen. In de eerste
plaats dan, is vast komen te" staan, dat alléén de
grote naties in Europa het uitbreken of voor*
komen van' een wereldoorlog in handen hebben
ien houden. 'Die landen zijn: Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Italië en.... Rusland.

'In de tweede plaats, dat deze landen zich niet
in een oorlog 'begeven alleen terwille van een
'klein land. Ten opzichte van de belangen der
kleine landen is. thans gebleken juist te zijn de
stelling: geen moeilijkheid zo groot of hij kan
beter door overleg dan door oorlog tot oplossing
worden gebracht.
Welnu! gelijk de kleine landen nu reeds mogen

toekijken als het om hun belangen gaat, en zonder
voorbehoud mogen goedvinden wat de groten. on»
der mekaar over 'hen beslist hebben, zo zullen zij

in de toekomst ook alleen maar hoeven toe te

kijken als die groten mekaar onverhoopt nog eens,

dn de haren imochten vliegen om een h.i. dan na*
'tuurlijk van vitaal belang .zijnde reden. Tot dat
toekijken zullen ze zich dan echter alleen maar
(kunnen bepalen, als ze helemaal geen leger en
vloot meer hebben, Anders zullen de groten ze
tóch nog dwingen om mee te vechten voor hun
Ibelangen, z.g. echter natuurlijk om de een of
andere fooog*ideè"Je reden.
(En dus is onze_slotsom deze: voor zichzelf heb*

ben de kleine landen geen leger meer nodig, om»
dat de grote landen toch niet toe zullen staan
daarvan gebruik te maken, en een leger en vloot
in standen houden alleen om daarmee eventueel
een of ander groot laiid te mogen (moeten) bij*

etaan is onzin, dus: cf« kleine naties in Europa
kunnen gerust ontwapenen.

'Gelukkig! als ze 'het nu ook maar doen!

REDACTIE.

De oorzaken der z.g.n. „Werkloosheid".

Geachte Redactie,

In Uw no. van 17 dezer 'bestrijdt Dixi mijn be»
toog met drie stellingen, verkort weergegeven als

volgt:

1. De geweldig ontwikkelde techniek moet oven
productie veroorzaken.

'Dit nu, noem ik een (zeer verbreide!) dwaling.
Als n.I. het productievermogen per ziel daardoor
stijgt, bijv. tot het dubbele, dan zal per ziel ook
het' dubbele (in massa of kwaliteit) gekocht kun»
nen worden. Daar wij echter wel goederen, maar
geen geld produceren en dus de dubbele goederen*
waarde moeten ruilen met gelijke geldmassa's, is

die~koop alleen dan mogelijk als de prijs tot de
helft daalt.

In een natuurlijk functionnerende maatschappij,
waar do prijsbepaling geheel vrij is, gebuurt dit

vanzelf. Ondernemers, die onwillig zijn in dit op*
zicht, worden door de concurrentie tot die verla*
ging genoodzaakt. In 'de tegenwoordige maat*
schappij echter, waar cartels e.d. (nog meer dan
ca 40 jaar geleden) worden getolereerd en zelfs

bevorderd, kan zulk een prijsdaling niet voldoende

plaats vinden, zodat de grotere productie niet

verkoopbaar is en moet worden beperkt of ver*
nietigd. De oorzaak van dit laatste zit dus niet
in de rationalisatie zelf, maar in het uitschakelen
der concurrentie.
Tienduizenden huisvrouwen zullen Dixi kunnen

vertellen, dat zij gaarne de kostelijke doperwten
en ander voedsel, die systematisch vernietigd wor*
den, op hun gezinstafel zouden zetten, als die niet
te duur waren. Dixi moet daar zeker wel eens
van gehoord hebben, maar schijnt zich daar geen
rekenschap van te geven, anders zou hij „regelen*

de beïnvloeding van bovenaf" niet eisen. Deze
wordt immers al sedert jaren toegepast en met
welk resultaat? Laat Dixi eens het oor te luiste*

ren leggen bij de kleine landbouwers.

2. De exportmogelijkheid is afgenomen.
De drang naar export is m.i. een gevolg vanh<?t

to hoge prijsniveau. Als dit n.1. (in 't algemeen)
laag genoeg is, kunnen wij met onze geldmiddelen
alles onderling omzetten, wat wij aanbieden, en
aegeren. Stijgt echter 'het prijsniveau, dan schiet

onze betaaïcapiciteit (na een korte^ opleving ïnge*

volge schijnbetalingcn) te kort, wij krijgen geld*

gebrek en, om arbeidslonen en renten te kunnen
betalen, trachten ondernemers door export meer
geld te krijgen.
Is ons prijsniveau laag genoeg, zodat w5j 'binnens*

lands geen geldgebrek krijgen, dan is 'de export
geen noodzaak, maar een extra voordeel wegen*
de waardevolle goederen, die wij, dank zij de ex*

port, uit het b-aitenland (s*esp. tropen) ontvangen.

3. (Stelling van Dixi): Het totaal uitgekeerde
loon zal in het huidige economische stelsel min:
der moeten zijn dan de verkoopswaarde der gepro*
duceerde goederen en dus ontoereikend om alle

goederen af te nemen.
De veTkoopsprijs bestaat uit loon + (bruto)

winst1)- Dixi vergeet, dat de laatste, evenals het
loon, gebruikt wordt voor aanschaffing, zodat de*

ze gelijk is aan de productie (andere invloeden als

bijv. te hoog prijsniveau buiten beschouwing ge*

laten).

Gesteld 1000 arbeiders 'ontvangen per week
ƒ 20.000 loon. De verkoopsprijs der goederen is

ƒ 30-000. Zy kunnen nu slechts 2
/3 der productie

kopen, maar de ondernemers (en kooplieden) ont*

vangen ƒ 10.000, waarvoor zij het .overschietende

deel kopen, zodat daardoor evenmin overproduc*
tie ontstaat! Blijft dus als 'hoofdzaak: de prijsop:

drijving.

Ik meen met het bovenstaande de hoofdzaken
duidelijk genoeg te hebben uiteengezet. Als Dixi
bereid is tot een discussie (bijv. voor abonné's
van „De Zandv. Courant") dan kunnen beide par*

tijen de details mog uitvoeriger belichten. 'Neemt
hij dat aan? Dan 'behoeven wij niet zoveel ruimte
in Uw gewaardeerde kolommen m beslag te ne»

men!
Met dank voor de plaatsing,

LIEBAERTUS.

!) Hierbij is het onverschillig of dit rechtmatige
winst is (dus overeenkomstig met de waarde der
ondemernersdïensten), dan wel overwinst (d.i.

winst die boven dat rechtmatige aandeel uitgaat)
Bij overwinst wordt de koopkracht v.d. winstne*
mer onrechtmatig vergroot ten koste van die van
den arbeider, maar het totaal blijft gelijk.

Antivoord.

Wij zijn het er — dunkt me — over eens, dat
in het verbroken evenwicht tussen productie en
koopkracht de oorzaak schuilt der huidige misère
op economisch gebied.
Dat evenwicht moet dus worden 'hersteld. Daar*

over zijn we het ook eens. Echter niet over de
middelen daartoe.
De hr L. gelooft nog in een goed resultaat van

het vrije spel der economische krachten, ondanks
het feit, dat dit ons de huidige en vroegere crises

heeft hezorgd.
Ik geloof daarin niet meer, integendeel, ik meen

dat van bovenaf productie (en distributie) en
koopkracht geregeld moeten worden. Niet door
vernietiging achteraf, gelijk de hr L. meent te mo*
gen concluderen, maar .door regeling vóóraf, zo*

dat:

1- niet meer en ook niet minder geproduceerd
wordt dan er nodig is (ook voor export wegens
ruiling tegen noodzakelijke grondstoffen en pro*
ducten van buiten);

2. er net zoveel koopkracht van regeringswege
gedistrubueerd wordt (b.v. volgens het Bellamy*
systeem van het gelijke aandeel, of door middel
van hef z.g. nationaal dividend volgens het Dou»
glas' Sociaal Crediet*systeem der Nieuw*Economi=
sche groep, of volgens een andere aannemelijke
methode). Dat kan, wanneer de productie van het
z.g. ruilmiddel, het geld, niet meer aan particulie*

ren wordt overgelaten om er handel mee te drij*

ven, maar in handen van de staat komt.

De heer L. constateert terloops, dat we wel goe*
deren maar geen geld kunnen produceren, en legt

zich daarbij neer. Waarom? Geld is toch geen'
ruilmiddel meer, doch handelsartikel!
De hr L. constateert wel, dat do cartelvorming

de concurrentie (gedeeltelijk) uitschakelt, zodat
geen juist prijsniveau wordt bereikt, maar hij be*
denkt blijkbaar niet, dat in wat hij ziet als een
„natuurlijk functionnerende maatschappij" ook
cartelvorming een -„natuurlijk" iets is, en dus van
blijvende, zelfs toenemende aard.

De tor L. meent, dat de totale koopkracht niet

minder is dan de goederenwaarde, omdat wat niet

uitbetaald wordt als loon toch op andere wijze de
leden der maatschappij als koopkracht toevalt.

Dit is slechts voor een deel juist, want van het
niet als loon uitbetaald bedrag, wordt maar oen
betrekkelijk klein deel direct of indirect gebruikt
om goederen (en diensten) te kopen, een héél

groot 'deel wordt terzijde gelegd om op te potten
(hoeveel geld ligt er niet opgestapeld bij particu*

lieren en 'in 'banken!) of om nieuwe productiemo*
gelegenheden te scheppen. Ook van het uitgekeer*

Se loon wordt wegens de noodzaak tot sparen in

onze huidige maatschappij nog een belangrijk deel

ter zijde gelegd, dus niet als koopkracht aange*
wend.
Voorts vergeet de hr L., dat we met ons huidig

SPORT
VOETBAL'. r~~

Het spel is begonnen.

'Ome 'oeide Zandvoortse clubs hebben de afge*
lopen zomermaanden serieus geoefend om in het
nieuwe seteoen, dat j.I. Zondag begonnen is, met,
meer su<?ces dan vorige jaren tegen de andere
clubs in het veld te kunnen treden. Zandvoort on*
der leiiïïng van den Hollandsen oefenmeester Ha*
mei, <ïe Zeemeeuwen onder den Engelsen trainer
Pagnam, hebben moeite noch kosten gespaard om
haar leden de geheimen van het spel bij te bren«
gen. En vervolgens zijn diverse oefenwedstrijden
gehouden, zodat de spelers j.1. Zondag goed voor*
feereid in het veld zijn gekomen.
Zandvoort zowel als de Zeemeeuwen zijn uitstc*

kend begonnen, n.1. met een overwinning. 'De
blauw*gelen waren bij Schoten op bezoek en de
uitslag, 1—5, laat 'geen twijfel wie de sterkste was,
De oranjehemden hadden het moeilijker en trof*

fen in De Germaan een gelijkwaardige tegenstan»
der. Onze plaatsgenoten waren echter toch wel
iets meer aanvallend, vooral na de rust, en won»
nen verdiend met 1—0. Bij de jongere spelers was
de afgelopen training goed merkbaar, er was meer
malen een goed combineren te 'bemerken en
slechts zelden werd de bal, zoals vroeger, in het
wilde weggetrapt.
De samenstelling der ploeg lijkt ons, met Broe*

rie Keur als stopperspil aan het hoofd, eveneens
sterker. Ze was Zondag als volgt:
doel: G. Molenaar; achter: A. v. Duyn en Drom*
mei; midden: C. v. Duyn, W. Keur en A. Keur;
voor: Drayer, Hendriks, Terol, Druyff en C. Frans
sen.

Weliswaar was Drommel op de linksbackplaats
lang niet zo goed als in de wedstrijd tegen Haar*
lem B, in welke ontmoeting hij met veel bravour
rechtsback speelde, en waren de beide vleugeïspe*
Iers zeer onvoldoende, doch over het geheel is

het elftal van goede kwaliteit. Rechtsbuiten Dra*
yer ha'd~Zondag een onbegrijpelijke eerbdïd voor
zijn tegenstander*linkshalf en schakelde zichzelf
volkomen uit, terwijl Franssen op de andere view*
gel daarentegen ie actief was ('n oude fout), waar*
door hij een paar opgelegde kansen vlak voor doel
miste. Wat meer rust en kalmte in de buurt van
het doel zou zijn spel ten goede komen.
In de tweede helft hebben C. v. Duyn en Druyff

van plaats verwisseld. Deze laatste, die als voor*
hoedespeler onvoldoende was gebleken, toonde
zich als halfback beter op zijn plaats.

Over de wedstrijd nog het volgende:
De eerste drie kwartier gingen voorbij, zonder

dat gedoelpunt was. Het spel was dikwijls hard,
zodat scheidsrechter 'Miezerus zijn handen vol had
om het binnen de perken te houden.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts-één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

financieel stelsel steeds dieper in de schuld komen
te zitten, van welke schuld steeds maar door een
geweldig bedrag aan rente betaald moet worden,
welke rente tenslotte toch altijd weer uit de pro*
ductie gehaald moet worden, en dus óf de goe»
derenprijs verhoogt óf de uitbetaalde koopkracht
vermindert, in elk geval het verschil tussen aan*
bod en koopkracht — waar het om gaat, niet»
waar? — vergroot.
Om al deze redenen acht ik het noodzakelijk,

dat er nieuwe wegen worden ingeslagen. En ik
achtte het wenselijk, daarop in de ZjCt. de aan*
dacht te vestigen, zonder nochtans een bepaald
stelsel als het enig juiste aan te prijzen. Want ik
blijf er bij, dat wij als gewone mensen daar wel
wat over kunnen praten maar toch niet over kun*
nen oordelen. Wat wij wel kunnen is: 1c inzien,
dat het zo niet goed gaat; 2e. eisen, 'dat er beter
resultaten worden bereikt door de daartoe aange*
wezenen, de regering; 3e. ons losmaken van het
oude, dat onvoldoende of verkeerd is gebleken,
echter zonder ons te binden aan liet nieuwe, dat
wij in zijn uitwerking immers niet kunnen over»
zien.

En daarom wijs ik — gelijk ik bij voorbaat reeds
deed — op troonrede en landsbegroting van deze
week, die voor de zoveelste maal het overtuigend
bewijs leveren, dat van deze regering nog steeds
geen werkelijke resultaten zijn te verwachten.
Behoudens misschien enkele korte oplevingen

zullen we dan ook steeds dieper in de put raken,
tenzij de roep van het volk om resultaten zo stérk
wordt, dat de regering(cn) wel roóct(en) zorgen,
dat de wereld beter wordt ingericht, beter" 'be*

woonbaar gemaakt wordt voor allen.

Een discussie voor abonné's van de Zandv. Cou*
rant, gelijk de hr L. mij aanbiedt, heeft m.i. wei*
nig zin. Voorzover er van een discussie verhelde*
ring en dus nut kan uitgaan, kan dat m.i. beter
schriftelijk geschieden, dus in deze rubriek.
Wat anders zou het zijn, als het aantal abonné's

groot genoeg zou zijn en blijk gaf een kern te wil*
len vormen, die voor Zandvoort de roep om resuU
taten zou willen overnemen. Dan, maar m.i. ook
niet eerder, heeft vergaderen zin.

Tot zolang zal hier de roep om resultaten nog
alleen worden vernomen uit do pen van

DIXI.

Na de thee nam de thuisclub het spel in han»
den, doch de jeugdige doelverdediger van de Ger*
maan toonde zich van zijn beste zijde en hield de
meest onverwachte en moeilijkste schoten uit zijn

doel. Hoe meer do tijd verstreek, hoe feller de
spelers aan weerszijden aanvielen, zodat dikwijls

voor kleine blessures moest worden gestopt. Ieder*

een gooide zijn volle krachten in de strijd om tot

een beslissing te komen.
Deze beslissing viel tenslotte in het voordeel

der Meeuwen uit, toen een der Germaan»verdedi*
gers in het strafschopgebied hands maakte. Terol
maakte geen fout en schoot de bal onhoudbaar in

het net. 1—0.

Groot protest der Germanen volgde, omdat de
'bal, vóór zij met de hand was aangeraakt, reeds

over de uitlijn zou zijn geweest. De heer Miezerus,

die het zelf niet had kunnen constateren, vroeg

nog de mening van den grensrechter, doch deze

had het evenmin gezien.

Kort hierop scoorden de Meeuwen opnieuw een
zeer fraai doelpunt, dat echter niet kon worden
toegekend, omdat een der oranjehemden, geheel

onnodig, even tevoren in het vuur van zijn spel

een tegenstander omver had gelopen.

'Het einde van deze, na de hervatting zeer span*

nende wedstrijd, kwam met onveranderde stand.

Ook Zeemeeuwen 2 was voor de K:N.V.B.*com»
petitie in het veld en won, uitspelend, van Rodi
2 met 3—2.

A-s. Zondag.

Zandvoort krijgt Zoiadag reeds gelegenheid re*

vanche te nemen op haar tegenstander van 't vo*
rig seizoen, de kampioene Bloemendaal, voor de
drie toen verspeelde punten. We verwachten een
record»opkomst van 't publiek voor deze ontmoe*
ting, die Zandvoort reeds dadelijk kan ontdoen
van een sterke, wellicht haar sterkste, tegenstan*
der.
Do Zeemeeuwen gaan naar V.V.A. in Amster*

dam. Ook naat haar verdere verrichtingen zijn wij
benieuwd.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

'Het is Zandvoort 1 Zondag gelukt de eerste
competitiewedstrijd op overtuigende wijze van
Schoten te winnen. Met 5—1 bleef Zandvoort in
de meerderheid in een wedstrijd, welke getuigde
van goed spel en enthousiasme. 'Ér werd hard ge*
werkt van het begin tot het einde en de overwin*
ning is dan oosten volle verdiend.
Óns derde elftal heeft zich in de 2e ronde we*

ten te plaatsen om de Stads=Editiebeker door een
4—1 overwinning op Heemstede 1.

Zandvoort 4 die wegens wegblijvers onvolledig
uitkwam, leed 'n 2— nederlaag tegen Schoten 3.

'Daarentegen deden de veteranen het beter om
van Spaarnevogels 3 met 4—3 te winnen en nog
wel met 10 man. Het zesde moest tegen DSK 2
met een 3— nederlaag genoegen nemen.
Junioren a won in een vlotte wedstrijd met 4—

1

van Zeemeeuwen jun., terwijl jun. b het tegen VI.
Vogels jun. niet kon bolwerken en met een
7—4 nederlaag naar huis werd gezonden.
De adspiranten verloren tegen Zeemeeuwen ads*

piranten in een gelijk opgaande wedstrijd met 3*2.

De volledige uitslagen van j.I. Zondag zijn:

Schoten 1—Zandvoort 1, 1—5.

Zandvoort 3—Heemstede, 4—1.

Schoten 3—Zandvoort 4, 2—0.

Spaarnevogels 3—Zandvoort 5, 3—4.

Zandvoort 6—DSK 2, 0—3.
Zandvoort jun. a—Zeemeeuwen jun. a, 4—1.

Zeemeeuwen adsp. a—Zandvoort a, 3—2.

VI. Vogels jun—Zandvoort 'b, 7—4.

Voor a.s. Zondag staat voor ons eerste elftal

een zware wedstrijd op het programma, n.1. Bloe*
mendaal. Voor Zandvoort hangt er van deze wed*
strijd veel af, daar 'Bloemendaal ongetwijfeld tot
een van de zwaarste tegenstanders wordt gere*
kend. Als Zandvoort zo speelt, als j.1. Zondag te*

gen Schoten, dan behoeft deze wedstrijd niet ver»
loren te worden. We geven ons eerste dan ook
een redelijke kans op een overwinning, maar dan
moet men ook bedenken, wat er op het spel staat,

en zich geheel geven van het begin tot het einde.
Het elftal speelt in dezelfde opstelling als j.1. Zon*
dag. We hopen op een sportieve en faire wedstrijd
Zandvoort 2 treedt a.s. Zondag ook in het strijti*

perk. De eerste wedstrijd is tegen Avanti*Avog 2.

Het is dit jaar voor het eerst, dat ons tweede in
de reserve 3e klasse der KNVB uitkomt en we
zien met belangstelling uit naar de prestaties van
onzo reserves. Indien Zandvoort 2 volledig uit»

komt, kan er zeker gewonnen worden.
Bloemendaal 3 komt bij Zandvoort 3 op be»

zoek en we achten ons derde zeker in staat om
minstens een gelijk spel te behalen.

Zandvoort 4 ontvangt Hillegom 2 en zal ver*
moedelijk wel aan het kortste eind trekken. Of
ons vierde daar anders over denkt, dat zullen we
maar afwachten.
Zandvoort 5 Zal wel weten te winnen van Heem»
stede 2, terwijl het zesde het zwaar te verantwoor»
den zal krijgen tegen het zesde van HFC.
Junioren a zal wel 2 puntjes 'bemachtigen tegen

HFC jun.
Tenslotte speelt jun. b tegen THB jun., wat

volgens ons een te zware opgaaf zal blijken te zijn

Hel volledig programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort 1—Bloemendaal 1, 2 uur.
AvantUAvog comb. 2—Zandvoort 2, 2 uur.
Zandvoort 3—Bloemendaal 3, 12 uur.
Zandvoort 4—Hillegom 2, 10 uur.
Zandvoort 5—Heemstede 2, 10 uur.

HFC G—Zandvoort 6, 10 uur.

'HFC jun. c—Zandvoort jun. a, 12 uur.
THB jun.—Zandvoort jun. b, 10 uur.

Nogmaals wordt do aanvoerders verzocht de
wedstrijdformulieren vóór Zondagavond te bezor*
gen bij den heer J. Keur, Van Ostadestraat 22.

J.K.
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Arb. Ver. voor Lijkverbranding
Secr. afd. Zandvoort»
Dr. Metzgerstraat 75a

KIEST
Kiest U onder elkander vroede mannen en

vrouwen, die uitgeheven zijn boven partij»

'belang; laten zij voor allen handelen en die

ware democratie vestigen, idie alle redelijke

mensen voldoet. Mogen de Zandvoortse
partijen het intiatief nemen en hun gemeen:
schappelijke vertegenwoordigers de oplos»

sing der werkloosheid vinden in de verkla»

ring en nastreving van economische gelijk»

heid, die allen betrekt in het productiepro»

ces. l.V.B.Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag l.l.:

Zeemeeuwen 1—de Germaan 1, 1—0.

Rodi 2—Zeemeeuwen 2, 2—3.

V.V.B 2—Zeemeeuwen 3, 9— 1.

Zeemeeuwen 4—D.C.O. 2, 0—2.
Zeemeeuwen 5—Halfweg 4, 3—2.

Zandvoortsjun.—Zeem.sjun-, 4

—

h
Zeemeeuw.sadsp.—Zandv.=adsp., 3—2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

V.V.A. 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

S.'D-W. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.

Zeemeeuwen 3—Schoten 3, 10 uur.

Hillincn 4—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, 2 uur.

Zeem.sjun D.C.O.»jun , 10 uur.

Adsp. Competitie:
VI. Vogels—Zeemeeuwen A, 3 uur.

Zeemeeuwen B—Heemstede, 3 uur.

Aangenomen werden als lid de heren H. Schol»

ten en P. Krijger.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering

in Café Ncuf, Haltcstraat 25.

NATIONAAL SOHAAKTOURNOOI
ZANDVOORT.

Wie heeft er nog in deze snelvliedende tijd....,

de tijd? Een schaker, want die heeft zelfs zijn

eigen tijd: zijn schaakkloktijd, die zich helemaal
niets aantrekt van de officiële Zandvoortse „Tur»
mac"*torentijd. Zelfs schenkt hij nog tijd weg:
aan zijn partner. 'Een kleine handbeweging en niet

zijn tijd verstrijkt maar die van zijn vis a vis. Een
aardige uitvinding, zo'n schaakklok. . . . een soort

tijdfa'briekje.
*

En dan kan het nog voorkomen, zo tegen het
vertrekuur van de laatste trem, dat zo'n schaker
met al die tijdfabriekjes om zich heen bij de om»
standers informeert naar de juiste tijd en dat het
dan blijkt, dat hij geen tijd meer heeft om de trein

te halen. Dat .zal dan zeker de beruchte „tij#

nood" wezen, de nachtmerrie van een rechtgeaard
schaker.

't Was gezellig in de zaal van Groot»Badhuis.
Zo'n echte prettige schaakstemming. Nu ja, er

was wel geen strijkje of een „band", dat de gezel»

ligheid bracht. iMaar dat vinden de meesters van
de 64 ruitjes 'helemaal niet erg. Die hebben zo'n

eigen idee van gezelligheid; dat kan de leek nu
eenmaal niet begrijpen. Die spanning, die je zo
vanaf elk bord bespringt, die achter elk schaak»
tafeltje loert en die zich vermengt met de rook
van vele sigaartjes, dit geeft nu juist die onmis»
bare sfeer, waarin de schaker zich 'behaaglijk voelt

En dan die vol'beladen tafels, waarop de fraai<-

en nuttige prijzen liggen te wachten op het ogen-
blik, dat ze lieflijk gestreeld in de handen van
den winnaar of winnares mogen verhuizen. Dat
zijn de stille supporters, wier fraaie uitmonstermtï
alleen het zien al waard is.

De Zandvoortse Schaakclub, die zo langzamer»
hand een vermaardheid krijgt op het gebied van
het organiseren van belangrijke wedstrijden, kan
met grote voldoening terugzien op dit Nationaal
Tournooi, dat door ver over de honderd is 'bijges

woond en een grote belangstelling had van vele
schaakliefhebb ers.

Ook deze ontmoeting was weer in de puntjes
verzorgd. Een aardige gedachte was het van de
Assurantie Maatschappij „De Nederlanden" van
1845 voor dit tournooi de bekende schaaknotatie»
boekjes beschikbaar te stellen, waarvan door de
deelnemers en belangstellenden een dankbaar ge»

bruik werd gemaakt.
Deze schaakwedstrijd was een waardig slot van

de vele belangrijke gebeurtenissen in het Zand»
voortse seizoen 1938.

PEDICURE
Wetenschappelijke verzorging Een weldaad voor
Uw voeten!

Voll. behandeling ƒ 0.90. Bij abonnement ƒ 0.75

BATA - Haltestr. 7 - Tel. 2612

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 16 tot en met 22 September.

Geboren: Clasina Jacoba, dochter van A. Loos
en D. Groot, Willemstraat 11; Theodorus Herma»
nus, zoon van P. W. v. Aacken en A. Zoetebier,
Parallelweg 17; Jacob Werncr, zoon van J. Keur
en M. B. Swartz, Schoolstraat 13.

Ondertrouwd: \V. Koper en M. J. Jakomeit,
C. Huygensstraat 24; K.C. Vinken en CA. Uiter»
mark, v. Lcnnepstraat 39; J. \an Holten en E. H.
Keur, Zeestraat 51

Gehuwd: H. C. L. v d. Laan en L. J. van Toom»
bergen, Zandvoortselaan 158; F. Haldcrman en J.

F. Zieck; A. Th. Vink en A. G. Verhage, Haar»
lem, Stuyvesantplein 25 z\\.: A J. Koper en G.
van der 'Meij, Smcdestraat 13; G. L. Boot en ,T-

P. Gieske, Haarlem, Garcnkokerskade 61; G. Vis»
scher en M. C C. Drommel. Eindhoven, Wolven»
dijk 82; J Brand en A. Terol:

Gevestigde personen:
Echtgen. C. A. ApeIl»Loobol van Bandocng, Zand»

voortsclaan 117;

B. .T. Meijer van A'dam, Parallelweg 27b.

te-*
25».IARIG»IUBILEUM MEESTER POOTS.

De aanbieding van het blijvend aandenken van
dit jubileum zal plaats vinden op Vrijdag 30 Sept
a.s. des avonds 8 uur in school 13. Oud»leerlingen,

die door omstandigheden niet met de lijst 'bezocht

zijn, kunnen tot Woensdag 2S Sept. nog een bij»

drage storten op postgiro 182434 ten name van J.

van der Mije, Koningstraat 73, of brengen bij den
heer van Ekercn, hoofd der school, Brederodestr.
23 en bij de penningmeesteres der OudersComm.
Mevr. van der Mije, Koningstraat 73.

Namens de O.C. School B:
A. PAAP, voorzitter.

A. v.d. Bos. secretaris.

Mevr. v.d. MIJE, penningm es.

Ouders en oud»lecrlingen verzoeken wij 30 Sept.

bij 't overhandigen van het geschenk er door hun
aanwezigheid in school B toe bij te dragen, deze
dag voor den jubilaris tot een onvergetelijke te

maken.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
Wordt vervolgd.

TOT 1 OCTOBER

ZOMER-
N Z.B.H

Voorziet U spoe-
dig van

PAREL-
PRIJS COKES

3. In het huisje van Kees Kleumelaar
zaten ze om de kachel bij elkaar.

Doch hoe Kees ook zijn best deed,
het werd er niet behaaglijk heet.

BEKENDMAKING
Aangezien we al onze artikelen rechtstreeks van de Amsterdamse
markt betrekken (dus direct van den tuinder), kunnen wij beslist tegen

AMSTERDAMSE PRIJZEN VERKOPEN
Al onze artikelen komen zo van het land! Ramenas en Knoflook.

Goudgele Andijvie, 3 pond . . . . 10 et
Zeldzaam mooie jonge Spinazie, pp 6 et
Prachtige jonge Postelein, per pond 6 et
Beslist zuivere Sla, 3 stuks 10 et
Dubbele bossen Worteltjes (wegen onge»
veer 3 pond) per bos 12 et

Prima zachte Snijbonen, per pond . . 18 et
Dunne Kas»Sperciebonen, per pond 14 et

Zoete zachtgekookte Bietjes, p.p. 7VS et
Prima blanke Zuurkool, met peper, p.p. 7Va
Voorts verkrijgbaar Savoye, Rode, Bloemen»
daalse en Bredase kolen, Radijs, Mierik,

Honingzoete Kas»Druiven, per pond 18 et.

Homngzoete Sinaasappelen merk Puur Gold
10 stuks voor 35 et.

Mevrouw, wij hebben dagel. uitgestald voor
de deur. Komt U ook eens een keertje het
verschil zien. — Komt, ziet en overtuigt u'

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging
Bestellingen worden met de meeste spor
bezorgd. — Specialiteit in alle merken bus»
groenten. — Bij ons koopt u beslist eerste
kwaliteit tegen scherp concurrerende prij»

zen. — Het van ouds 'bekende

:
:

Westlandse Groenten en Fruithuis van L. WENNEK
GROTE KROCHT 22 ~
Mijn geachte Clientèle, Vrienden en Bekenden

TELEFOON 2328
wens ik een gelukkig Nieuwjaar.

MIEP VAN EQEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

INGEZETENEN VAN ZANDVOORT.
Zoals er reeds in de Zandvoortse 'bladen heeft

gestaan, zijn de repetities van „Jong»Zandvoort"
weer begonnen. Maar de opkomst is zeer slecht.
Nu wilde het Bestuur U nogmaals opwekken om
uw kinderen naar „Jong Zandvoort" te sturen.
Het volgend jaar 'bestaat deze kindervereniging
25 jaar. Het zou jammer zijn als Jong Zandvoort
nu nog uit de lijst der verenigingen zou moeten
verdwijnen. Dus burgers, stuurt uw kinderen naar
de neutrale zang» en operettesvereniging „Jong
Zandvoort" 's Woensdags van 6—8 uur in „Ons
Gebouw", Spoorstraat.

Het Bestuur van „Jong Zandvoort"

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK".
Namens de Centrale te Utrecht delen we mede,

dat de nieuwe 9»weekse kampperïode begint op
Maandag 17 October a.s. - ^
"Werkloze jongens van 16—24 jaar gelieven zich

vóór 3 October op te geven bij onzen secretaris
den heer H. J. Koning, Haltestraat 62.
De winterkampen zijn gewoonlijk overvol. Aan

aanvragen tot plaatsing na 3 October kan daarom
niet met zekerheid worden voldaan.
Opgemerkt zij nog, dat alleen lichamelijk en gees»
telijk ge-zonde jongens aan de kampen mogen deel»
nemen.
Verder bevelen we. ons werk in ieders belang»

stelling aan.

Het Comité van Actie.

VROUWENAVOND.
A.s. Maandag 26 Sept. hopen wij weer een Vrou»
wenavond te hebben in de Brugstraat. 'Er zal een
korte lezing gehouden worden en verder kunnen
wij nader afspreken over de pas opgerichte hand»
werkclub. Wie zich daar Maandag nog voor op
wil geven (wij beginnen "Woensdag al te werken)
zal 'hartelijk welkom zijn. Wie geen belangstelling
voor de 'handwerkclub heeft is natuurlijk even
welkom. Tot Maandagavond dus.

Het Comité-

5 jaar schriftelijke garantie
geven wij op onze prima eerste klas Rijwielen
met originele Torpedonaaf, kettingkast, fcaga»
gedrager met standaard, gezondheidszadel, pri»
ma zware banden, voor slechts

f 34.50
Wij zijn verder gesorteerd in alle Rijwielonderde»
len, Banden (gratis omleggen), EIectra»artikelen en
lampen tegen de allerlaagste prijs.

De Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7
Ie klas reparatie»inrichting

Telefoon 2974

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
"' * Gediplomeerd Danslerares

Kostvérlorenstraat 36 - Telefoon 2079

Vanaf heden inschrijving voort
BALLET en RHYTHM GYMNASTIEK

voor meisjes van 6—12 jaar en ouderen.

TAP-DANCE
voor jongens en meisjes van 10 jaar af.

MODERNE KAMERGYMNASTIEK
Ochtend» middag» of avondclubs voor dames van
iedere leeftijd.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en Echtparen (uitsl. geg.

st.) kunnen zich aansluiten 'bij club.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur

i KORT SI

i IJZERHANDEL 1

Haarden - Haardkachels

en Vulkachels
van uitsluitend 1e klas
fabrieken zoals: E. M.
Jaarsma, Nestor Martin,
Frisia en Tiger.

Bezoekt onze Monsterkamer
Wij geven U geheel vrij-

blijvend vakkundige in-

lichtingen voor het aan-
schaffen van Uw haard.

Onze jarenlange ervaring
staat garant daarvoor!!!
Koopt uitsluitend bovenstaand artikel bij den vakman

Haltestraat 11 - Telefoon 2735

VEILING (wegens sterfgeval]
op 29 SEPTEMBER a.s. des n.m. 2 uur

zal ten overstaan van Deurwaarder Erbrink in het

perceel Haltestraat 2 (boven postkantoor) publiek

worden verkocht: een gedeeltelijke inboedel van.
"wijlen den WelEd. Heer Klaasesz, waaronder fraai

wortelnoten salon=ameublement, ledikant met bed*
den, mahoniehouten linnenkasten, fauteuils, vaste

kleden, kachel, 'badkuip, elec. stofzuigers, glas en
aardewerk enz, enz.

Te bezichtigen des morgens 29 Sept. a-s. van 10

—

12 uur.

Inlichtingen t>ij de heren makelaars:

J, WATERMAN en E. C. VAN PETEGEM
Telef. 2092 Telef. 2076

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!
IIIIIUBHIIIIIIIIIHIIIIIIIIininMUMUIIIII

Dansberi ch t

De Heer en Mevr. V.J. BRASSINNE
beginnen hun avondcursussen de

eerste week van October
Inschrijving aan het Instituut alhier:

Brederodestraat 25 - Tel. 2288

__ Condities: f 12.50 voor het seizoen.

f 1.50 bij inschrijving en rest in overl.

S Specialisten in de originele, beschaafde en correcte toonaangevende
'

Engelse stijl.

Zeer aangenaam onderricht.
'

TAP-DANCE
Engelse en Amerikaanse school.

Condities als ballroom dance.

vmnnai iimimiiuii

LEEST in Leesbibliotheek „Gelria*

EEN DOZIJN KOOPJES
Sterk Asfaltpapier
per meter 15cent

per rol 195 et

6 Roestvrije
Tafelmessen

175 cc

100 gevouwen
Servetten

19 et

Alle kleuren
Tafelzeil

per el 45 et

Kolenscheppen 14

3 rol

Boterhampapier
10 et

Poken 18 et

Kolenkitten 48 et

2 liter

Allum. Fluitketel
59 cent

Linnen bankjes
115 et

Kachelhaakjes 5 et

Kinderstoel»
Kussentjes

45 et

Fa. Th. PASVEER
Haltestraat 27 — Telefoon 2810

j'ïjïI



NlMco SCHOENEN voor DAMES en KINDEREN, Uitstekende pasvorm. Altijd iets aparts. Ziet voor prijzen de Etalage's

Alp hm Sprongors - Grote Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8 - Telefoon 2WG

DANKBETUIGING
Langs deze -weg betuig ik

mijn hartelijke dank aan
de leden der S.D.A.P.
voor de laatste eer, die

zij bewezen aan mijn
man, den heer

W. Schipaanboord
Mevr. de WED.
SCHIPAANBOORD.

Zandvoort, Sept. '38

DANKBETUIGING

Hiermede betuigen wij

onze oprechte dank aan
den Zeergel. Heer Dr. C.

'A. v. Fraassen en de zus*

ters van „Huize Sterre

der Zee" voor de vele

zorgen en moeite besteed
bij ziekte en overlijden

aan den heer

W. Schipaanboord
Mevr. de WED.
SCHIPAANBOORD

en Kinderen.

Zandvoort, Sept. '38

Gr. Krocht 32a.

TE HUUR:
vrijstaand gemeubileerd

ZOMERHUISJE
bev. huiskamer, slaapk.,

5tr. water, keuken, w.c,
vanaf 1 Oct. — 1 Mei.
Prijs ƒ 3.50 per week.
's Middags te bezichtigen

v. Speykstr. 25, tel. 2637

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

op Woensdag 5 Oct. y '38

des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort, t.o.

v. notaris JjH.Bremmers
te Beverwijk, van

Drie Herenhuizen mei
tuin, op allergunstig»

ste stand a.d. Boule»
vard de Favauge nos.

17, IS en 19 te Zand»
voort groot 699 m=

Voor alle doeleinden
geschikt.

Eigendom van de N.V
Ruysdaellaan.

Nadere inl. bij voorn
notaris.

Kijkdagen: Dinsdag en
Donderdag 3 en 4 Oct.
van 2—4 uur. Sleutels
verkrijgbaar bij Makelaar
W- Paap, Zeestraat 14.

TE HUUR GEVRAAGD
tegen 1 of 15 Oct.

Flinke Gem. Suite
zijkamer en keuk., liefst

centrum dorp.
Br. m. prijsopgave aan
bur. Zandvoortse Crt.,

Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 1302.

FLINK MEISJE
gevraagd voor de mor»
genuren. Aanmelden:
Zandvoortselaan 23a.

GEVRAAGD

:

FLINK MEISJE
voor dag en nacht. Jaar»
betrekking. (A'dam).

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 1301.

TE HUUR

:

Nette Gem. Kamer
met pension, 1 a. 2 pers.

op nette stand. Adres:
Haltestraat 66.

TE HUUR

.

Gezellig vrij Bovenh.
Gr. Krocht 26a, ƒ 27.50
p.m. Compleet meubilair
alles inbegrepen voor
ƒ 300. Ook afzonderlijk.

Makelaar W. Paap zal op
3 Ocfober ten overstaan
van deurwaarder J. Hol»
lenberg in

Veiling brengen de
gehele Inboedel
van wijlen den heer V.
Minden, in perceel Para»
dijsweg 15 hk Bred.str.

Kijkdagen Zaterdag 1 en
Zondag 2 Oct. van 10 tot
12 en van 2 tot 4 uur.

Het perceel wordt op 28
Sept. om 2 uur in „Ons
Huis" geveild.

TE HUUR:
Zit- en Slaapkamer
vrije keuken en w.c.voor
z.en w.,liefst dame alleen
of klein gezin, omtrek
Haarl.str., prijs ƒ 17.50

p.m. Te 'bevr. Koninginne
weg 8.

GEVRAAGD DIRECT
nette jonge -werkster

3 a 4 maal p.w. of fl. dag»
meisje. Te bevr. 'bur. v.d.

Gertenbachs Drukkerij

GEVR. bekwame
Huisnaaister

1 x maal p.w.
Br. ond. no. 1303 of adTes
te bevr. bur. v. dit blad.
Gertenbachs Drukkerij

GEVRAAGD in gezin
van 2 personen

Net burgermeisje
leeft. bov. 17 jaar, voor
huisel. bezigh. Aanmel*
den: Kostverl.straat 27.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor dag of dag en nacht
Aanm.: Sigarenmag. „Do
Krocht", Gr. Krocht.

GEVRAAGD:
FLINK MEISJE

voor dag en nacht vggv
Broderodestraat 95. Aan»
melden Zaterdag tot 6 u.

of Zondagmorgen tot 12
uur.

WEGGELOPEN
bruin zwart Hondje
luistert naar de naam
Noortje. Terug te bezor»
gen: Stationsstraat 8a.

TE KOOP:

een Haard
in goede staat, merk
„Frisia". Te bevr. bij

Versteege, Pakveldstraat,
Smederij.

Damesfiets
'n goede staat met electr.

lamp enz. te koop voor
ƒ 10. Bevragen Hugo de
Grootstraat 25.

Metv.d.Werff's

waren
Geld besparen

Dadaline Bonbons
2 ons 10 et

Nougat Bonbons
lVa ons 10 et

Ramona Bonbons
2 ons 25 et

Bonbons m. slappe
vulling 21

/.. o. 25 et

Kersen Bonbons
lVa ons 25 et

Lichte Melk Bloemen
2V. ons 25 et

Nobel Batons en
Pastilles 2 o.25 et

Rumbonen
2 1

/.. ons 25 et

Frou Frou met fijne

vulling lVj O.10 et

Cocosbanket
per pond 25 et

Thee Banket
3 ons 25 et

Zoete Krakelingen
2V2 ons 25 et

Therecia's een nieuw
koekje Va pd 25 et

Jam per pot 20 et

Chocolade Pasta
per pot 25 et

Profiteert van onze
Koffie Reclame! Bij

aankoop van Va pond
Groenmerk Koffie ad
25 et, lVa ons Mocca
Wafels C ad e au!

Heerlijk Vers Specu»
laas, p.Va p. 12 en 18 c

Planters Thee
per ons 23 et

Beschuit, per rol 6 c<-

Chocolaterie

W. van derWerff
Gasthuispl.l tel.2129

WONINGBUREAU
„K E IM n E M E R LAND"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

MEVROUW, het goedkoopste en vertrouwdste
adres voor in» en verkoop van

'NETTE MEUBELEN
Haarden, Kachels, Fornuizen, enz, tevens net ge»
dragen Dames», Heren» en Kinderkleding is het
van ouds bekende adres:

Mej. E. B O L - Duinstraat 3
Zonder verplichting aan huis te ontbieden.

'Als de winter komt"
dient U ervoor te zorgen, dat U wintergoederen
hebt.

DE WAAG
brengt het komend seizoen weer alles wat U no:
dig hebt.

WOLLEN DAMES CAMISOLES 69 et

"WOLLEN DAMES DIRECTOIRES 69 et
ZIJDEN GEMOLT. DAMES»ONDERJURKEN

98 et

GEMOLT. HERENBROEKEN of
BORSTROKKEN 79 et

ZUIVER WOLLEN HEREN PULL»OVERS
met col en treksluiting ƒ 3.98

ZWARE FLANELLEN 'LAKENS, 150x220 ƒ 1.49

WOLLEN JAEGER DAMESHEMDEN
met en zonder mouwen ƒ 1.19

ZUIVER WOLLEN JAEGER HEREN»
BROEKEN of BORSTROKK'EN ƒ 1.98

GEMENGD WOLLEN JAEGER HEREN»
BROEKEN of BORSTROKKEN ƒ 0.89

ZODEN GEMOLT. KINDERDIRECT. ƒ 0.24
JAEGER JONGENSBROEKEN ƒ 0.29
JAEGER JONGENS BORSTROKKEN
met dubbele borst ƒ 0.39

FLANELLEN JONGENS en MEISJESBLOUSES
(geruit) met lange mouw ƒ 0.69

FLANELLEN DAMES NACHTHEMDEN
120 cm lang en aardige garnering ƒ 1.10

FLANELLEN JONGENS» en MEISJESPYAMA's
vanaf ƒ 0.69

Een geheel nieuwe sortering HEREN
OVERHEMDEN iriet vaste en losse

boord. Vraagt inzage der collectie

Een zeer uitgebreide keuze in alle soorten wol,
waaronder de NIEUWSTE fantasie»creaties voor
zeer lage, uiterst scherpe prijzen.

Ontvangen de nieuwste collectie Japonnen ƒ 5.95

ZWARE OVERALLS in alle maten driedubbel
gestikt in blauw en khakikleur ƒ 1.98

VERDER ALLE BEDRIJFSKLEDING-

In Babygoederen een overweldigende
nieuwesortering.

Alleenverkoop te Zandvoort van - .- a-

TWILFIT Gorsetten en Bustehouders
Eendrachtzegels worden in betaling genomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087
GROOTSTE SORTERING

VOORDELIGSTE PRIJZEN
GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Eens klant blijft klant

DANSCURSUS
JOH, L, VAN DUIN
Gediplomeerd Dansleraar
Huize Royal - Boulevard de
Favauge 20 - Telefoon 2517

Onze Maandag» en Dinsdagavond*
club is een succes geworden.

Voor slechts een beperkt aantal nog
gelegenheid tot inschrijving.

Iedere Zondagavond 8 uur attractie»

avond voor ALLE leden.

Voor de Zondagmiddag-club
vanaf heden inschrijving. —

%
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WEER NIEUWE BOEKEN in

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA
2647 Cain, J. M., Serenade.
2645 Jong, de A. M., Een knaap wordt man.
2650 Kaiser, E., Luci maakt carrière.

(voor oudere meisjes)
2621 Kraan v.d. Burg, Brandende harten.
2654 Lehmann, R; Episode.
2632 Schendel v. A., Jan Compagnie. " *
2561 Schirokauer. Een liefde in Sjanghai.
2641 Stoke Melis, Hoogwaardigen.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. -2135

ZATERDAGS TOT 9 UUR GEOPEND.

t

I

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 23 tot en met Dinsdag 27 Sept.,

8.15 uur, 5 dagen, 5 opvoeringen van

HET GROTE NATIONALE HLMWERK:

VEERTIG JAREN
Do Nationale film, die elke Nederlander zal

willen en moeten zien! De Hollands sprekende
film, vervaardigd door een staf van Hollands Ie

artisten!

In de hoofdrollen: Eduard Verkade, Cees Laseur.
Lily Bouwmeester, Adolphe Engers, Cor v.d. Lugt
Melsert, Piet Kohier, Aaf Bouber e.v.a.

EEN MACHTIG EN GROOTS FILMWERK!!!!

Veertig jaren trekken aan ons voorbij! Veertig
jaren van groei; van technische en sociale voor»
uitgang; van artistieke evoluties en politiek ge=
beuren; jaren, waarin mensen en dingen ouder en
zwakker werden; slechts één ding bleef jong en
won steeds meer aan kracht: DE BAND TUSSEN
NEDERLAND EN ORANJE.
Een N-V. Loet C. Barnstijn film.

Toegang voor iedere leeftijd. Entree: Parket 35,
Parterre 60, Stalles=Balcon 75, Loge 75 et alles in'b.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met opvoering van het grote Nationale filmwerk:

VEERTIG JAREN
Ëntrée onder de 14 jaar 20—30—40 cent.
Boven de 14 jaar: 30 en 40 cent, alles inbegrepen.

Woensdag 28 en Donderdag 29 Sept. 8.15 uur.

2 GROTE POPULAIRE VOORSTELLINGEN
met opvoering van de grote superfilm welke 'NOG
NIET in Zandvoort is geweest!

SPION DER LANCIERS
Een grote superfilm uit de Foxsproductie, met in

de hoofdrollen Dolores del Rio, George Sanders,
Peter Lorre. Een film met adembenemende span*
ning en actie, de meest sensationele en spannende
film ooit vertoond. „

t

i

DE

Toegang boven 18 jaar.

Entree: 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

4
Roomboter Speculaas
Willem van dep Werff - - Gasthuisplein I

van eigen Bakker ij

half pond 35 cent

- Telef. 2129

Er is voor U beslist iets bij

Pracht Winterwol — Smyrnawol — Pullovers —
Handwerkkleden, Kussens, Kousen, Sokken, enz.

Ook hebben wij een mooie collectie

GLAS» EN AARDEWERK.

M a g a z ij n
GROTE KROCHT 11

XIBELLE"

Wat voor de Boterham Mevrouw ?
Neemt U eens de proef met onze bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST a . . . . 16 et per ons
(Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons 9 cent
Prima Archide slasolie, per fles 59 cent
Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Uv^kaas Grove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen
ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 jit

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

I. J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Medicinale
levertraan

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan

bevat ruim 700 Vita»
mineseenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram

DROGISTERIJ
L, BLAAUBOER
Haltestraat No. 46

Telefoon 2392

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

laaHMUunuana
2 Al zijn de Feestdagen

achter de rug. een goed en net

verzorgd Kapsel 5
zal steeds do aandacht trekken.

S Een coulant adres met vakkundige behande»
'deling is ,

SMAISON STABELË
8 DAMES EN HERENKAPPER E
Grote Krocht 16 - Tel. 2759 §

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen. Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk*
broeken, Kellnersbroeken.

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

ANNIE EHRBECKER
Viool^ en Ensembie lessen
Einddiploma Amsterdams Conservatorium.

Corr.: Lod. v. Deyssellaan 174, Haarlem

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveihngt i

Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

MAKELAAR
W. PAAP

14 TELEFOON 2965ZEESTRAAT
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h, u u r«i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-
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Tandheelkundig: Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. iö—H.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur-
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Wij geven waar voor Uw geld
en dat geld 'behoeft maar weinig te zijn, want wij
zijn steeds het goedkoopste adres:

Van der Zwaan

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten* en Fruitcentrale
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ ' TELEFOON 2139

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

GEVULDE KOEKJES
van 55 cent voor 35 et per % P°nd

Als extra reclame:
4 Roomsoesjes voor . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

HET IS ZO KLAAR ALS EEN KLONTJE

fit

dat, wil U goed en toch goedkoop uit zijn HET ADRES is

„DE CONCURRENT
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

t

MEVROUW,
Haarden, Kachels en Fornuizen kopen
is en 'blijft een zaak van vertrouwen, wij zijn ruim
gesorteerd in solide Merkkachels, Haarden, •wit

geëmailleerde Gas» en Kolenfornuizen. — Ziet en
overtuigt U eens zonder verplichting bij het van-
ouds bekende adres:

Mej. E. BOL - Duinstraat 3

Steensma's moüelvleeshouwerij
SCHOOLSTR. 3 bij de .Haltestr. Tel. 2703

Wij hebben 21 Sept. aangekocht een met 'n

eerste prijs bekroonde KOE
op de Alkmaarse Landbouwtentoonstelling.
Dat is geen uitzondering voor onze zaak,
wij kopen steeds het Beste! Maar wat een
uitzondering is, is dat wij steeds de laagste
prijzen noteren voor onze hoge kwaliteit.

GREEP UIT ONZE PRIJZEN,

Doorregen Osselappen, per pond .. 50 et

Ribltfppen, per pond 60 et

Rosbief per pond . , , , , . . , .

.

65 et

Lende, per pond 70 et

Biefstuk, per pond 85 et

VET KALFSVLEES.
Kalfslappen, per pond . . .'. .

.

73 et

Karbonade, per pond 70 et

Borst, per pond 70 et

Fricandeau, per pond 90 et

Mager Spek, per pond 50 et

Pekelspek, per pond 50 et

Vet Spek, per pond 40 et

Pekelvlees, per ons 16 et

Lever, per ons 20 et

Gekookte Worst, per ons 10 et

Leverworst, per ons S et

Bloedworst, per ons 8 et
Boterhamworst, per ons 10 et

Ham, per ons 16 et

Het is een genot
te lopen op

Swêft-schoenen
ƒ 3.ï>5—ƒ 4.95.

Verder sterke SCHOOLSCHOENEN.
Het goedkoopste adres:

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 'I hoekje

GRATIS KOFFIE i
Geurig en krachtig is onze „Verkos"=koffie. — Zij A
is samengesteld uit het beste, wat de plantages ^Ê
bieden en vakkundig gemêleerd. — Daarom vol» V
doet „Verkos'^koffie aan iedere smaak. ^h

Door deze bijzondere aanbieding stellen wij allen ^T
in de gelegenheid met deze koffie — ons speciali* ' ^P
teits^artikel — kennis te maken. A
Bij een pond „VERKOS'-KOFFIE •

(vol van geur en smaak) geven wij ^P

een half pond Gratis 9
van dezelfde prijs ^&

Oranjemerk: Vs p. 22 et; bruinmerk: V3 p. 24 et; ^Ë
'blauwmerk: V2 p. 27 et; groenmerk: Va p. 30 et; w
roodmerk: V2 p. 35 et; geelmerk: Va p. 40 et: ^h
paarsmerk: V2 P- 45 et. ^Ê

Nog een extra aanbieding:

Onze Reuzen Ontbijtkoek van . . . 22% et voor 19 et
Gemberkoeken . . . . 13 et

VOOR DE NAJAARSSCHOONMAAK:
Zelfw. wasmiddel, per pak 125 et

Zeeppoeder, 2 pakken 9 et
Bleekpoeder, 3 pakjes 10 et

iMeubelwas, kl. pot 9 et; gr. pot 20 et

Schuurpoeder, gr. bus 10 et

Linoleumwas, gr. doos 25 et

s
f»

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:
Limonadessiroop, per fles van 38 voor 32 et
Vruchtenlimonadesiroop, p. fl. v. 50 v.42 et

Een pondspak BESTE JAVA=RIJST en een
flesje VRUCHTENSAUS, samen . . 23 et

Azijn, per fles 12 en 8 et

Kruidenazijn, per fles 15 et

Mosterd, per potje 10 et

Specerijen, per 'busje 125 et

Pindakaas, per pot 16 et

Pindakaas, extra, per pot 20 et

Jam, per pot 24 et

Extra*Jam, per pot 30 et

DE SPECUL'AAS IS ER WEER:
Reclamesspeculaas, per pond 25 et
Fijne Speculaas, Vs pond 16 et
Amandelsspeculaas, per ons 10 et

Losse pudding, per ons 10 et
Verkos^pudding, p. pakje 5 et; 6 voor 25 et
Custard, per pak 19 en 12 et
Verkossbakmeel, het beste, per pak 15 et
Bakmeel, 2 pakken 25 et
Havermout, vl. k., per pak 18 et
Maizena, per pak 6 et

PEULVRUCHTEN ('NIEUWE OOGST):
Nieuwe Capucijners, p.p. . . 15 en 12 et

Groene erwten, per pond .' 9 et
Spliterwten, per pond 15, 13 en 10 et

Geldig van 23 September tot en met 1 Oct.
Ook op Vrijdag 30 September en Zaterdag
1 October is deze koffie=reclame nog geldig

i

: G. J, VAARWERK - Zeestraat 44 - Telef. 2921

Z.V.T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

I Laat ons Uw i

Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.0Q

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvanüen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTERl

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

OOK U
kan profiteren, indien U koopt bij de zaak die

HET GOEDKOOPST
is met

GROENTEN en FRUIT
WIJ geven de hoogste kwaliteit. Ga dus even naar
het van ouds 'bekende adres.

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

DöiBDDDODDGDDDOa

Niet elke Radio verschaft li genot

PHILIPSdoch wel de nieuwste

RADIO
vanaf f 89.00

Ook op gem. bet. condities. Prachtige geluids*
weergave. Komt U eens vrijblijvend luisteren bij

De Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974»̂

Bestelt nu Uw Win ter voorraad
voor de prijzen duurder worden l ! I

BONTEN DRIELINGEN ....

BLAUWEN DRIELINGEN .

.

EIGENHEIMER DRIELINGEN
DUIN DRIELINGEN
BINTJES (koken niet af) ....

SCHOTSE MUIZEN
BEVELANDERS
GROVE DUIN
EIGENHEIMERS
BLAUWEN
ZEEUWSE BONTEN
RONDE BLAUWEN
DUINZAND
FRIESE BORGERS
ZANDVOORTSE DUIN ....

GE'ELBLAADJES

p. kilo
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

jroor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—

.

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

It is allright this time.

CHAMBERLAIN.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

„Ditmaal is het in orde."

Ja, ditmaal nog -wel, zij het dan ook op 'het nip*
pertje.

Europa is thans als de man, die door eigen
schuld op sterven lag, maar het toch nog weer
ophaalt. Wie zo de dood in de ogen heeft gezien,
is daarna meestal een wijs man, bezadigd, redelijk

en wars van roekeloosheid en doldriftigheden.
Zal Europa evenzo 'blijken geleerd te hebben uit

deze doodstrijd? Zal ook Europa nu wijs worden,
bezadigd, redelijk en wars van roekeloosheid en
doldriftigheden?

'Dat, lezers, ligt mede aan ons, want ook wij zijn

een deel van de mensheid. Aan ons allen dan ook
mede de taak om luide te verkondigen de over»
'bodigheid van het barbaarse militairisme, dat be*
zadigdheid en redelijkheid voortdurend londer*

graaft en zo gemakkelijk leidt — bij sommigen al

heel gemakkelijk — tot roekeloosheid en doldrif*

tigheden. En het is niet gezegd, dat het ook an*
dermaal weer in orde zal komen.
De vorige week trokken we uit de gebeurtenis»

sen reeds de les, dat de kleine landen gerust kun*
nen gaan ontwapenen, een les, die door het veT*
loop der gebeurtenissen volledig bevestigd werd.
Thans, nu de vier grote landen aan één tafel

hebben gezeten en het eens zijn geworden, thans
gaan we nog een stap verder en achten ontwape*
ning te liggen ook binnen het bereik der grote
landen, zodra deze vier zo verstandig zullen zijn

om ook Rusland, het vijfde grote land, aan 'hun
tafel te nodigen.
Of zouden we het negeren van 'Rusland in deze

dagen moeten zien als een stille concessie aan
Duitsland en Italië, door Engeland! maar al te
graag en door Frankrijk niet met tegenzin ge*
•daan? Dan is er nu reeds bezig een tegenstelling
te groeien van vier tegen één, die niet anders tot
gevolg kan hebben, dan dat ontwapening — en
zelfs enige beperking — onmogelijk wordt" en
dat er uiteindelijk een oorlog ontstaat van vier
tegen één.
En daarbij zullen dan de kleine landen worden

meegesleept in de oorlogshei, voorzover zij (nog)
beschikken over bewapening. Een reden te meer
voor de kleine landen om voor goed afstand te

doen "van die gevaarlijke en dure last.

Van harte echter hopen we, dat ook Rusland
opgenomen zal worden in de kring der groten.
"Van democratische zijde mag daartegen geen be*
zwaar zijn: voor 'hen kan nationaal*sociah'stiscl»ft

of fascistische dictatuur geen haar beter en be*
trouwbaarder zijn dan bolsjewistische dictatuur.
•En bovendien de werkelijke vrede in Europa is

er mee gemoeid.
'Ditmaal is het nog in orde gekomen. Dat zij

een juichkreet, doch tevens een waarschuwing.

REDACTIE.

"VERZUCHTINGEN.

TsjechoiSlowakije:
Zij doen maaT.
Doch wij moeten het gelag betalen.
Over ons,, zonder ons, ten koste van ons.
Het is goed riemen snijden van andermans leer.
Wij voelen ons als een geplukte kip.

- Gebraden worden we tenminste niet en daar*
over verheugen we ons al weer.

Duitsland: -

Geen oorlog, dank zij Chamberlain!
En toch is de buit binnen.
Wat zou de Führex nu weer willen hebben?

Koloniën?

Italië:

Onze Duce!

J?nge/and;Franfcri/fc.'

Dat is gelukkig weer afgewend.
Tot hoelang?

De kleine landen:
Hè, hè, dat is -weer vdbrbij.
Nu kunnen we weer rustig verder leven; want
Hitler heeft gezegd, dat hij in Europa niet meer

_ land hoeft' te hebben.
Als er nog weer moeilijkheden mochten komen
óver koloniën of zo, dan zullen de Vier Groten
ook dat zaakje wel onder mekaar opknappen.
Leger en vloot hebben wij dus gelukkig niet
meer nodig. Dat is tenminste één voordeel.

. Spanje en China:
Wij wórden helemaal vergeten.

De Mensheid:
• Zou men nu dat gevaarlijke en dure speelgoed
der bewapening maar niet. eindelijk eens weg*
doen?
Wij willen toch immers geen oorlog meer!
En zal men ook aan Spanje en China denken?

A.M.

- '- - Dixi weigert debat.

'Onder alle volkeren gold het vrije, eerlijke de*
'bat als het voornaamste wapen voor vrijheid en
democratie-en als de hoofdweg naar die wijsheid,
welke onmisbaar is voor welvaart en geluk. Dixi
schuwt dat. Dit kan men hem niet kwalijk nemen;
allicht gevoelt hij zich tot debat niet bekwaam,
maar dan had hij ook moeten nalaten aanvalle^
to doen op do mannen van „de oude stempel".
Deze zijn gewoon zich op eerlijke wijze te ver*
dedigen en als Dixi daartegen het veld ruimt,
moet hij niet opnieuw in de courant speldeprikken
geven. Daardoor dwingt, hij ,-mii tot i een on*
evenredig gebruik van uw -gewaardeerde kolom*
men en legt hij te veel. beslag op mijn tijd.

'

In uw jongste no. .beweert, hij ten eerste, dat
„het vrije spel der .economische krachten" ons
do huidige en vroegere crises heeft bezorgd.
Welk ècn dwaling! De 'hoofdoorzaken der crisis»

golven zijn: sterke prijsstijgingen, hoofdzakelijk

wegens oorlogen; de hevigheid en vooral de lange
duur der crisistoestanden worden veroorzaakt door
de tegenzin van het publiek, de prijzen (vaak ook:
lonen) weder te doen dalen, waardoor de koop*
kracht weder zou worden hersteldjMen stelt daar*
toe trusts e.d. in werking, waardoor de vrije prijs*

vorming wordt belemmerd.
Als na 1919 de prijsvorming overal vrij was ge*

weest, zou de crisis (malaise, „werkloosheid" e.d.)

omstreeks 1922 geheel van de baan zijn.

Hier komt bij, dat bijna overal, ook vóór 1914,
zware belastingen bestonden op velerlei (onscha*
delijk!) ruilverkeer, zodat ook toen nog lang geen
vrij en natuurlijk ruilverkeer bestond; alleen: Toen
beseften zeer velen de aard der misstanden en zij

(de echte liberalen) werkten en streden voor een
betere maatschappij.

Iets verder verlangt Dixi regeling van productie
(en distributie) en koopkracht van boven af.

Hier gaapt een wijde klove! Voor Dixi is het
landsbestuur boven en nu wil ik duidelijk maken,
waarom ik hier de schnjfhaam Liebaertus heb
gekozen: Liebaert is de oud*NederIandse naam
voor Leeuw. „Liberaal" betekent m.i. letterlijk:

afstammeling van het ras, dat duizenden jaren
geleden zich beschouwde als gelijk in aard met
den Leeuw (en m.i. ook meende daar van af te
stammen). Hiervan is nog afkomstig de uitdruk*
king „Leeuw van Juda" alsmede het Leeuwsym*
bool van de meeste Noordzeevolken!1

)
De Leeuw nu is een dier dat zich niet door

anderen laat voorschrijven, welke weg het moet
gaan en wat het moet doen en laten. Boven zich
erkent hij, Liebaert, geen levend aards wezen.
Hij volgt de zeden en tradities van zijn aard, die
hem stempelen tot een gezellig, edelmoedig en
vreedzaam, maar, zo nodig, geducht strijdbaar
dier, dat een hoofdrol vervult in het noodzakc*
lijke evenwicht van het natuurlijk bestel.

Er was en is echter ook een ras, dat meer de
mentaliteit had (en nog heeft) van het Schaap.
Dit kent geen eigen weg, het volgt blindelings
den herder, die weet wat goed is en laat zich door
dat onbegrijpelijk hoog boven hem staande We*
zen gewillig leiden (en op zijn tijd scheren en
slachten). Zij die zulk een mentaliteit 'hebben,
kunnen zich die van het Leeuwgeslacht in 't ge*
heel niet voorstellen, evenmin als een Liebaert*
mens kan leven in een maatschappij van Schaap*
mensen.
De laatste hebben m.i. van de werkelijke demo*

cratie weinig of geen begrip en hetgeen Dixi hier
proclameert behoort onder het hoofd „Democr.
Brieven" m.i. in 't geheel niet thuis; maar nu ga
ik verder in op Dixi's regels no. 1 en 2:

No. 1: (zodat) niet meer en ook niet minder
geproduceerd wordt, dan er nodig is

Blijkbaar meent Dixi, dat hetgeen (werkelijk)
nodig ds, overal en altijd vanzelf vaststaat. Ik kan
mij dat voorstellen: Spreker X interpelleert in de
volksvertegenwoordiging over 'bretèls, die 'Zijn

z.i. „nodig"- ('hij vertoont zijn afzakkende panta*
Ion). De minister blaft hem toe: „Bretèls? Totaal
onnodig, neem een riem, dat doe ik ook" (en hij

licht zijn jas op om zijn woorden kracht bij te
zetten).
Wil Dixi een voorbeeld uit de praktijk? In een

aantal gemeenten zijn hygiënische fonteinen ge*
plaatst, zoals Zandvoort ze (gelukkig!) ook heeft'.

Toen ik eens een hoofdambtcnaar ener grote ge*
meente vroeg, waarom daar niet ook zulke fontei*
nen geplaatst werden.kreeg ik ten antwoord:„Fon*
teinen? die hebben we niet nodig" !

De behoeften zijn totaal onbruikbaar als maat*
staf voor de productie, omdat dit begrip nog veel
rekbaarder is dan elastiek en ook omdat verreweg
het grootste deel der productie (ook bij matige
arbeidsduur) gewijd kan zijn (en in de praktijk
ook wordt) aan de vervulling der begeerten. Deze
laatste echter zijn geheel zonder grens en dus
als maatstaf \oor planmatige productie nóg minder
bruikbaar. De enige juiste maatstaf is het evens
wicht tussen productielust en begeerten en dat
evenwicht is alleen bereikbaar door handhaving
van een vrije ruilmarkt (aanbod, aanschaffing,
prijsbepaling).

Regel (van Dixi) No. 2 begint: zodat er net
zoveel koopkracht van regeringswege gedistribus
teerd wordt enz.
Koopkracht behoeft niet gedistribueerd te wor*

den. Als het publiek alles, wat het aanbiedt, ook
kan kopen, (omdat de prijzen laag genoeg zijn)

dan bedraagt zijn koopkracht! 100 pet. Verdubbelt
het zijn prijzen, dan kan het maar de helft kopen
van hetgeen het aanbiedt, zodat zijn koopkracht
daalt tot 50 pet. Is dat niet eenvoudig genoeg?
Laat Dixi dan een debatvergadering arrangeren
met een anderen spreker van zijn richting, (als hij

zelf niet durft) dan zal ik dat nóg duidelijker de*
monstreren.
Als „systeem" beveelt Dixi o.a. dat van Bellamy

aan. Zulk een systeem ken ik niet. Wat B. pro*
clameert, noem ik geen systeem. Bellamy wil de
productie distribueren op bons, maar (voorzover
ik zie) geeft hij niet aan, in welke eenheid die
bons luiden. Het geld schaft hij af. ('beweert hij2)
maar zonder zulk een waarde*eenheid is de dis*
tributie van de goederen totaal onmogelijk. Als
hij wel een eenheid zou instellen (bijv." steenkool
of tomatensaus) dan zouden die artikelen dezelf*
de functie moeten vervullen als thans het (meta*
]en) geld en de papieren geldbewijzen. Beter zou*
den wij daardoor natuurlijk niet worden, inteeen»
deel!

Verderop noemt Dixi de trustvorming een „na*
tuurlijk" iets. Misschien is het Dixi niet bekend,
dat er nog wetten bestaan in enkele landen, waar
jdit verboden is, wèl een bewijs, dat men dat vroe*
ger als onzedelijk beschouwde. Inplaats nu zulke
vyetten overal en -dan zeer streng toe te passen
is men in de laatste jaren daar de hand mee gaan
lichten ,cn zelfs wordt deze fout alom als juist
aanbevolen, zelfs,door zich noemende „liberalen"!
. Ook^'dc opvatting', die 'Dixi 'heeft van het „pot*.,
ten" resp. sparen is falikant. , Gepot; is er .altijd,

maar~wat- gepot wordt, komt later weer terug in
de circulatie en er is groot verschil tussen „pot*
ten" en sparen. Geld; op de spaarbank gebracht,
wordt _ in haofdzaak aangewend "bijv. voor hypo*
fheke'n' en dient als 'zodanig wel degelijk voor aan*
schaffing' en "productie, .hoofdzakelijk van„gebou=
wen, woningen', fabrieken, schepen, zo komt het
weer terecht o.a. als loon en rente.
Tijdgebrek weerhoudt mij om nog meer aan*

spraak te maken op do kostbare ruimte van Uw
kolommen, maar ik moet toch protesteren tegen
de lichtvaardige methode van Dixi, waar hij van
de regering eist „resultaten" zonder er zelf enig
begrip van te hebben,hoe die bereikt moeten wor*
den. Onze regering is door het volk gekozen en
volgt (nog!) de eisen van 'het volk. Zij gaat vrij

uit. Eerst moet het volk zelf kennis hebben van
do juiste gedragslijn, dan mag het eisen, dat de
Regering die toepast.3)
Met mijn dank voor de plaatsing,

LIEBAERTUS.

3
) Een nog hoger begrip dan tibera is het Ma»

leise Merdika, dat m.i. letterlijk betekent: oor*
spronkclijke 'Mens.')

s
) Wat betekent dan die 4525 dollar van het

„aandeel" dat „Mr. West" als cadeautje van de
„heilstaat" ontvangt???
s
) Hier wil ik aan toevoegen, dat ik voor het her»

stel van de welvaart een speciaal plan ontwikkeld
heb, aangepast op de huidige verhoudingen in ons
land (dus niet gebaseerd op de hogere liberale
beginselen, die men toch niet begrijpt 'en dus af»

wijst). Dit plan heb ik uitvoerig besproken met Mr.
Mollerus, bij wien het (evenals bij vele anderen)
veel sympathie vond.

Ik hoop, dat U daarvoor een volgend keer enige
plaats in uw blad wilt afstaan.

Antwoord.

Liebaertus verliest de waardigheid, den koning
der dieren eigen, toch wel heel erg uit het .oog-
Volgens L is de leeuw een gezellig, edelmoedig

en vreedzaam, maar— zo nodig— geducht strijd»

baar dier. Inhoud en toon van L's stuk geven ook
daarvan al heel weinig blijk; wel voelt men er uit

„een geducht strijdbaar dier", maar geenszins een
leeuw.
Hoe knap L. voorts ook moge zijn, dat geeft

hem toch nog niet het recht zo'n aanmatigende
toon aan te slaan, gelijk hij bijv. doet met zijn

oordeel „hetgeen Dixi hier proclameert, behoort
onder het hoofd „Democratische Brieven" m.i.
in 't geheel niet thuis."
Welhaast onmogelijk maakt L. zelfs 'n polemiek

met hem door zijn onjuiste interpretatie van mijn
woorden. Daaraan hadden we in zijn vorig stuk
reeds te danken de alinea over voedselvernieti*
ging. Ik ben daar toen niet verder op ingegaan.
Maar nu maakt L. het met dat misverstaan toch
wel zo bont, dat ik het moet signaleren als een
minderwaardige strijdwijze.

Ziehier- Op goede gronden verkoos ik een
schriftelijke discussie boven een debatvergadering,
gelijk L. mij terloops aanbood.En nu doet hij,alsof
dat het belangrijkste punt was uit onze polemiek
en ook alsof het niet een uitnodiging maar een
uitdaging van hem was, want nu zet hij zege'
vierend boven zijn stuk: „Dixi weigert debat"-
Met insinuaties als „Dixi schuwt dat f allicht ge*
voelt hij zich tot debat niet bekwaam; Dixi ruimt
het veld; een andere spreker, als hij zelf niet
durft;".... tracht hij mij vervolgens te kleineren
dan wel me alsnog te prikkelen tot het aanvaar»
'den van zijn uitdaging tot debat. De lezers zullen
begrijpen, dat ik daar niet aan denk. Niet alleen
omdat ik me door niemand tot een debat laat fors
ceren, maar ook omdat een debatvergadering met
iemand als Liebaertus noodwendig op een nóg
lager peil moet komen te staan dan zijn polemiek
nu reeds is.

Ook moet ik nog even signaleren enkele lange

— en wegens hun overbodigheid wat dwaze —
explicaties, als die over bretèls, broekriemen, fon»
teintjes, leeuwen en schapen en vooral over „van
bovenaf", deze verder latende voor wat ze zijn:

stemmingmakende tirades, welke zichzelf veroor»
delen en den schrijver niet tot eer strekken.

Wat nu verder de zaak zelf betreft, die ons
bezighoudt, nog het volgende.

L. begon zijn polemiek tegen mij, omdat ik— volgens hem ten onrechte — de economen van
„de oude stempel" veroordeelde wegens hun
schuld aan de allercllendigste economische om*
standigheden, waarin de mensheid (ook m Neder*
land) nu al jarenlang verkeert. En dat doe ik nóg,
wijl zij het oude stelsel blijven aanhangen, zonder
het van zijn ondragelijke fouten te kunnen gene*
zen.

En nu is het opmerkelijk, dat L. in dit stuk
evenmin als in zijn vorige uiteenzet, waarin dan
wel het goede bestaat van het huidige stelsel,

terwijl hij het verkeerde, waarop ik wijs, afdoet
in de geest van: dat komt daardoor, en dat moet
ook zus en zo, of als men maar dit en dat. Een
standpunt, dat wel de aanhankelijkheid aan het
oude demonstreert, doch verre van overtuigend is,

en dat mede door zijn aanmatigende toon wel
doet vermoeden, dat L. alles veel beter meent te

weten.
Nu geloof ik graag, dat L. knap genoeg is om— als zovele economen van de oude stempel —

aan het huidige economische stelsel te gaan dok»
teren, en ook geloof ik wel, dat hij zelf meent
ons oude stelsel van „productie om winst" te kun»
nen genezen met zijn welvaartsplan. Maar daar*-

mee zijn de lezers en ik nog niet tot zijn opvat*
ting bekeerd. Ook zijn tot heden gegeven uitingen— hoe beslist ook verkondigd — hebben mij nog
in geen enkel opzicht overtuigd (overdonderen
met exclamaties lukt bij mij niet al te best, hoor!)
Maar misschien zal bij publicatie van zijn wel*

vaartsplan in de Z-Ct. 'blijken, dat dit zó zake*
lijk en zó overtuigend is, dat ook ik van de wen*
selijkheid ervan doordrongen word.
Aan één eis zal het dan echter beslist moeten

voldoen en wel deze, dat gebrek lijden (anders
dan door natuurrampen) uitgesloten is voor ieders
een in den lande.
Als L's plan dat absoluut waarborgt, dan aan*

vaard ik zijn plan even graag als dat van Bellamy
en van de Nieuw Econ. Groep en wie weet welk
ander stelsel. 'Want vastgelegd heb ik mij (nog)
op geen enkel bepaald stelsel, omdat het bij mij
gaat om het resultaat en nergens anders om. *)

Maar wel sta ik vooralsnog heel sceptisch te*

genover L's welvaartsplan, omdat ik niet inzie

de mogelijkheid, dat het stelsel van „productie
om winst" zodanig georganiseerd kan worden,
dat het welvaart voor letterlijk iedereen verze*
kert. Tenzij men aan het financiële stelsel /.'n

fatale mvloed ontneemt, maar dat schijnt niet in

de bedoeling te liggen van L.
'Enfin, wc zullen nu L's plan maar eerst es af*

wachten en niet meer ingaan op zijn verschillende
beweringen in bovenstaand stuk, ook al omdat hij

mij dan weer zou moeten beantwoorden en ik dus
al weer „te veel beslag op zijn tijd" /ou leggen.

DIXI,
(dat betekent slechts: ik heb gezegd).

!) Dat recht heb ik en dat recht heeft iedereen,
al meent L. ook van niet. Wij hoeven en kunnen
niet allemaal uitvinders zijn van een of andere
oplossing, of aanhangers van een of ander plan.
Integendeel, maar daar kom ik nog wel eens op
terug.

SPORT

VOETBAL.

De Zeemeeuwen spelen gelijk, Zandvoort verliest.

Op de tweede wedstrijddag zijn de Zandvoort*
se clubs niet zo succesvol geweest als verwacht
kon worden; wel behaalden do Zeemeeuwen een
eervol gelijk spel, 2—2, in hun uitwedstrijd tegen
WA, maar hun tweede elftal moest tegen SD\V>
2 een, zij het kleine, nederlaag boeken. En
Zandvoort stelde op eigen terrein wel zeer teleur,
niet direct wegens het resultaat, een 1—2 neder*
laag tegen Bloemendaal, docli meer nog om het
zwakke spel,

Do gewoonte getrouw, die wil, dat Zandvoort
haar sterke tegenstanders (Bloemendaal, De' jMe*
tcoor) zodanig vreest, dat" de spelers al geslagen
zijn voor ze in het veld komen, heeft geen enkele
.der 11 spelers zijn normale spel gespeeld.

Wat geeft het, oefenwedstrijden te spelen met
Andv. Weber op de linkshalfplaats, als men in
-de competitie eensklaps een andere opstelling
kiest? En wat heeft men aan goede reserve*hall*
spelers als Leen Hollenberg en Henk Koper, als
men deze jongelui in een oefenpartij geen kans
durft to geven?
'Het systeem: stopper=spil bestond reeds vóór

j.1. Zondag, maar Zandvoort heeft thans ook de
Btopper*Jink's* en rechtshalf ontdekt. -Blijkbaar
heeft het systeem tegen de Meteoor zo goed vol*
daan, dat men het nog eens durfde proberen.
De vlcugelhalfs hadden het consigne gekregen:

bewaak de vijandelijke vleugelspelers, het steunen
der eigen voorhoede komt eerst op de tweede
plaats. Het dient gezegd: die taak hebben ze naar
.behoren /volbracht, maar het is niet de weg
,dio tot een overwinning leidt, hoogstens tot een
.puntloos gelijk spel. ~

.

".

,• In tegenstelling mot Zandvoort, heeft Bloemen*
daal cen wedstrijd gespeeld, waarin de hersens
gebruikt werden. De .witten bezitten in Kloos,
Beyk, van Bragt, Hartman en C. v.d. Schalie spe*
Iers, die, met overleg spelen, en daardoor de grote
kracht van het elftal uitmaken. Een snelle ploeg,
die hot ver brengen zal in deze afdeling, en die
ook in de returnwedstrijd niet bevreesd behoeft

te zijn voor een blauwgele ploeg als die van Zon»
dag.
De elftallen stelden zich als volgt op:

Zandvoort: Kemp,; J. Weber en Schweinsber*
gen; Keesman, \V. de Muinck en G. Keur; J.Keur,
A. Weber, Bloemendal, J. de Muinck en v d. Bos.

Bloemendaal: de Haas; Kloos en v d. Mey;
Imme, Beyk en Tuilenaar; v. Bragt, v. Leuven,
Hartman, .T. S. v.d. Schalie en C. v.d Schalie.

In de eerste helft slaagde geen der partijen er
in te doelpunten. Naar onze mening waren de be*
zoekers iets meer in de aanval en waren de snelle
uitvallen van van Bragt en Hartman niet van ge»
vaar ontbloot; Beyk zat goed achter z'n voor»
hoede, zonder nochtans z'n verdedigende taak te
verwaarlozen. Het was rechtsback Kloos, die
steeds met veel succes de los=staande uitvallen
der blauwgelen onderdrukte. Het spreekt lboek»
delen voor het falen der middenlinic, dat noch
Jo Keur noch v.d. Bos iets te doen kregen. Tot
overmaat van ramp zette men H. Bloemendal
linksbinnen, zodat ook het onverwachte schot uit
de voorhoede verdwenen was.
De tweede 'helft was bijna gelijk aan de eerste,

alleen niet zo sportief. Oorzaak was het chauvi*
nistisch optreden van den Bloemendaalscn grens»
rechter, die het publiek tegen zich kreeg. "Door
het gebrul en gefluit van vele jeugdige toeschou»
wers lieten de spelers zich meer „opwarmen" dan
voor een goede verstandhouding wenselijk was.

27 minuten waren gespeeld, toen een boogbal»
letie van rechts doelman Kemp met bal en alach»
ter de lijn deed draaien, waarmee de gasten nog
/eer onverwachts aan een goedkoop doelpnnt
kwamen. — 1.

Eerst nu ging Harry weer midvoor spelen; van,
de aftrap plaatste hij het leder naar .To Keur, die,
na te zijn doorgelopen een harde voorzet gaf, over
de handen van keeper de Haas; v.d. Bos kopte
de bal onmiddellijk door naar Harry, die baar
zo fraai opving, dat ze onhoudbaar 'in 'het net
vloog. 1— 1.

Het was de eerste en enige maal in deze ont»
moeting, dat do vleugelspelers de bal behoorlijk
aangegeven kregen.
Doch niet lang daarna (er waicn nog 10 minus

ten te spelen) was de, hoop op een goed resultaat
weer vervlogen; een vrije schop van rechts kwam.
voor do voeten van -v.d. Schalie; Keesman vergat
aün te vallen',' en in hetzelfde ogenblik lag de bal
achter' Kemp.' 1-1-2.

Wat daarna volgde, was do ,naam sport niet
'waard. Kleine proftrucjes van enkele witheniden
brachten fanatieke Zandvoorters langs de lijnen
tot kookhitte.
En ook in hel veld werd de geest er niet vriend»
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Tandheelkundig: Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur-

Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Wij geven waar voor Uw geld
en dat geld 'behoeft maar weinig te zijn, want wij
zijn steeds het goedkoopste adres:

Van der Zwaan

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. _ ' TELEFOON 2139

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

GEVULDE KOEKJES
van 55 cent voor 35 et per % P°"d

Als extra reclame:
4 Roomsoesjes voor . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

MEVROUW,
Haarden, Kachels en Fornuizen kopen
is en blijft een zaak van vertrouwen, wij zijn ruim
gesorteerd in solide Merkkachels, Haarden, wit
geëmailleerde Gas» en Kolenfornuizen. — Ziet en
overtuigt U eens zonder verplichting bij het van-

ouds bekende adres:

Mej. E. BOL - Duinstraat 3

Steensma's modelvleeshouwerij
SCHOOLSTR. 3 bij de .Haltestr. Tel. 2703

Wij hebben 21 Sept. aangekocht een met 'n

eerste prijs bekroonde KOE
op de Alkmaarse Landbouwtentoonstelling.
Dat is geen uitzondering voor onze zaak,
wij kopen steeds het Beste! Maar wat een
uitzondering is, is dat wij steeds de laagste
prijzen noteren voor onze hoge kwaliteit.

GREEP UIT ONZE PRIJZEN,

Doorregen Osselappen, per pond .. 50 et

Riblappen, per porid 60 et

Rosbief per pond . , , , , . . , .. 65 et

Lende, per pond 70 et

Biefstuk, per pond 85 et

VET KALFSVLEES.
Kalfslappen, per pond . . .'. .

.

73 et

Karbonade, per pond 70 et

Borst, per pond 70 et

Fricandeau, per pond 90 et

Mager Spek, per pond 50 et

Pekelspek, per pond 50 et

Vet Spek, per pond 40 et

Pekelvlees, per ons 16 et

Lever, per ons 20 et

Gekookte Worst, per ons 10 et

Leverworst, per ons S et

Bloedworst, per ons S et

Boterhamworst, per ons 10 et

Ham, per ons ló et

Het is een genot
te lopen op

Swêft-schoenen
ƒ 3.ï>5—ƒ 4.95.

Verder sterke SCHOOLSCHOENEN.
Het goedkoopste adres:

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 'I hoekje

HET IS ZO KLAAR ALS EEN KLONTJE

fit

dat, wil U goed en toch goedkoop uit zijn HET ADRES is

„DE CONCURRENT
Zolang de voorraad strekt Engelse Cervelaat Worst p. half p. 25 et

1 pond Reuzel voor slechts .... 30 et of

1 pond onovertrefbare Leverworst voor slechts 25 et

En dan nog bij aankoop van minstens 50 et vlees

1 pond Dik Ossenvet a . . . . 40 et

Vanaf heden onze heerlijk Gebraden Rosbief slechts 16 et

Grote Afslag ! Vet Spek . . 45 et p.p. - 5 pond f 2.00

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

t

GRATIS KOFFIE •
Geurig en krachtig is onze „Verkos"»koffie. — Zij A
is samengesteld uit het beste, wat de plantages ^Ê
bieden en vakkundig gemêleerd. — Daarom vol» V
doet „Verkos'^koffie aan iedere smaak. ^h

Door deze bijzondere aanbieding stellen wij allen ^T
in de gelegenheid met deze koffie — ons speciali* ' ^P
teits^artikel — kennis te maken. A
Bij een pond „V E RKOS'-KOFFIE •

(vol van geur en smaak) geven wij ^P

een half pond Gratis 9
van dezelfde prijs ^&

Oranjemerk: Vs p. 22 et; bruinmerk: V3 p. 24 et; ^Ë
blauwmerk: V2 p. 27 et; groenmerk: Va p. 30 et; w
roodmerk: V2 p. 35 et; geelmerk: Va p. 40 et: ^h
paarsmerk: V2 P- 45 et. ^Ê

Nog een extra aanbieding:

Onze Reuzen Ontbijtkoek van 22% et voor 19 et
Gemberkoeken 13 et

s
f»

VOOR DE NAJAARSSCHOONMAAK:
Zelfw. wasmiddel, per pak 125 et

Zeeppoeder, 2 pakken 9 et
Bleekpoeder, 3 pakjes 10 et

Meubelwas, kl. pot 9 et; gr. pot 20 et

Schuurpoeder, gr. bus 10 et

Linoleumwas, gr. doos 25 et

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:
Limonadessiroop, per fles van 38 voor 32 et

Vruchtenlimonadesiroop, p. fl. v. 50 v.42 et

Een pondspak BESTE JAVA=RIJST en een
flesje VRUCHTENSAUS, samen . , 23 et

Azijn, per fles 12 en 8 et

Kruidenazijn, per fles 15 et

Mosterd, per potje 10 et

Specerijen, per 'busje 125 et

Pindakaas, per pot 16 et

Pindakaas, extra, per pot 20 et

Jam, per pot 24 et

Extra=Jam, per pot 30 et

DE SPECUL'AAS IS ER WEER:
Reclamesspeculaas, per pond 25 et
Fijne Speculaas, Vs pond 16 et
Amandelsspeculaas, per ons 10 et

Losse pudding, per ons 10 et
Verkos^pudding, p. pakje 5 et; 6 voor 25 et
Custard, per pak 19 en 12 et
Verkossbakmeel, het beste, per pak 15 et
Bakmeel, 2 pakken 25 et
Havermout, vl. k., per pak 18 et
Maizena, per pak 6 et

PEULVRUCHTEN ('NIEUWE OOGST):
Nieuwe Capucijners, p.p. . . 15 en 12 et

Groene erwten, per pond .' 9 et
Spliterwten, per pond 15, 13 en 10 et

Geldig van 23 September tot en met 1 Oct.
Ook op Vrijdag 30 September en Zaterdag
1 October is deze koffie=reclame nog geldig

i

: G. J, VAARWERK - Zeestraat 44 - Telef. 2921

Z.V.T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

! Laat ons Uw I

Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.0Q

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvanaen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

OOK U
kan profiteren, indien U koopt bij de zaak die

HET GOEDKOOPST
is met

GROENTEN en FRUIT
WIJ geven de hoogste kwaliteit. Ga dus even naar
het van ouds 'bekende adres.

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telefoon 2889

Döi0DGÖE3ODDDPOOQ

Niet elke Radio verschaft U genot

PHILIPSdoch wel de nieuwste

RADIO
vanaf f 89.00

Ook op gem. bet. condities. Prachtige geluids*
weergave. Komt U eens vrijblijvend luisteren bij

De Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Tel. 2974»

Bestelt nu Uw Win ter voorraad
voor de prijzen duurder worden l ! I

BONTEN DRIELINGEN ....

BLAUWEN DRIELINGEN .

.

EIGENHEIMER DRIELINGEN
DUIN DRIELINGEN
BINTJES (koken niet af) ....

SCHOTSE MUIZEN
BEVELANDERS
GROVE DUIN
EIGENHEIMERS
BLAUWEN
ZEEUWSE BONTEN
RONDE BLAUWEN
DUINZAND
FRIESE BORGERS
ZANDVOORTSE DUIN ....

GE'ELBLAADJES

p. kilo
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ZAHDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

jroor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—

.

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60.

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

, >

It is allright this time.

CHAMBERLAIN.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

„Ditmaal is het in orde."

Ja, ditmaal nog -wel, zij het dan ook op het nip*

pertje.

Europa is thans als de man, die door eigen
schuld o'p sterven lag, maar net toch nog weer
ophaalt. Wie zo de dood in de ogen heeft gezien,
is daarna meestal een wijs man, bezadigd, redelijk

en wars van roekeloosheid en doldriftigheden.
Zal Europa evenzo Wijken geleerd te hebben uit

deze doodstrijd? Zal ook Europa nu wijs worden,
bezadigd, redelijk en wars van roekeloosheid en
doldriftigheden?

Dat, lezers, ligt mede aan ons, want ook wij zijn

een deel van de mensheid. Aan ons allen dan ook
mede de taak om luide te verkondigen de over»
'bodigheid van het barbaarse militairisme, dat be*
zadigdheid en redelijkheid voortdurend londer»

graaft en zo gemakkelijk leidt — bij sommigen al

heel gemakkelijk — tot roekeloosheid en doldrif»
tigheden. En net is niet gezegd, dat het ook an»
dermaal weer in orde zal komen.
De vorige week trokken we uit de gebeurtenis»

sen reeds de les, dat de kleine landen gerust kun*
nen gaan ontwapenen, een les, die door het ver»
loop der gebeurtenissen volledig bevestigd werd.
Thans, nu de vier grote landen aan één tafel

hebben gezeten en het eens zijn geworden, thans
gaan we nog een stap verder en achten ontwape»
ning te liggen ook binnen het bereik der grote
landen, zodra deze vier zo verstandig zullen zijn

om ook Rusland, het vijfde grote land, aan 'hun
tafel te nodigen.
Of zouden we het negeren van 'Rusland in deze

dagen moeten zien als een stille concessie aan
Duitsland en Italië, door Engeland maar al te
graag en door Frankrijk niet met tegenzin ge»
daan? 'Dan is er nu reeds bezig een tegenstelling
te groeien van vier tegen één, die niet anders tot
gevolg kan hebben, dan dat ontwapening — en
zelfs enige beperking — onmogelijk wordt" en
dat er uiteindelijk een oorlog ontstaat van vier
tegen één.
En" daarbij zullen dan de kleine landen worden

meegesleept in de oorlogshel, voorzover zij (nog)
beschikken over bewapening. Een reden te meer
voor de kleine landen om voor goed afstand te

doen "van die gevaarlijke en dure last.

Van harte echter hopen we, dat ook Rusland
opgenomen zal worden in de kring der groten.
"Van democratische zijde mag daartegen geen be»
zwaar zijn: voor 'hen kan nationaal»socialistisel»ft

of fascistische dictatuur geen haar beter en be»
trouwbaarder zijn dan bolsjewistische dictatuur.
•En bovendien de werkelijke vrede in Europa is

er mee gemoeid.
'Ditmaal is het nog in orde gekomen. Dat zij

een juichkreet, doch tevens een waarschuwing.

REDACTIE.

"VERZUCHTINGEN.

TsjechotSlowakije:
Zij doen maar.
Doch wij moeten het gelag betalen.
Over ons,, zonder ons, ten koste van ons.
Het is goed riemen snijden van andermans leer.
Wij voelen ons als een geplukte kip.

- Gebraden worden we tenminste niet en daar*
over verheugen we ons al weer.

Duitsland: -

Geen oorlog, dank zij Chamberlain!
En toch is de buit binnen.
Wat zou de Führer nu weer willen hebben?

Koloniën?

Italië:

Onze Duce!

J?nge/and;Franfcrf/fc.'

Dat is gelukkig weer afgewend.
Tot hoelang?

De kleine landen:
Hè, hè, dat is weer vdbrbij.
Nu kunnen we weer rustig verder leven; want
Hitler heeft gezegd, dat hij in Europa niet meer

_ land hoeft' te hebben.
Als er nog weer moeilijkheden mochten komen
óver koloniën of zo, dan zullen de Vier Groten
ook dat zaakje wel onder mekaar opknappen.
Leger en vloot hebben wij dus gelukkig niet
meer nodig. Dat is tenminste één voordeel-

. Spanje en China:
Wij wórden helemaal vergeten.

De Mensheid:
• Zou men nu dat gevaarlijke en dure speelgoed
der bewapening maar niet. eindelijk eens weg*
doen?
Wij willen toch immers geen oorlog meer!
En zal men ook aan Spanje en China denken?

A.M.

- ' - Dixi weigert debat.

Onder alle volkeren gold het vrije, eerlijke de»
'bat als het voornaamste wapen voor vrijheid en
democratie-en als de hoofdweg naar die wijsheid,
welke onmisbaar is voor welvaart en geluk. Dixi
schuwt dat. Dit kan men hem niet kwalijk nemen;
allicht gevoelt hij zich tot debat niet bekwaam,
maar dan had hij ook moeten nalaten aanvallen^
to doen op do mannen van „de oude stempel".
Deze zijn gewoon zich op eerlijke wijze te ver»
dedigen en als Dixi daartegen Ihet veld ruimt,
moet hij niet opnieuw in de courant speldeprikken
geven. Daardoor dwingt, hij ,-mii tot i een on*
evenredig gebruik van uw -gewaardeerde kolom*
men en legt hij te ve'el. beslag op mijn tijd.

'

In uw jongste no. .beweert, hij ten eerste, dat
„het vrije spel der .economische krachten" ons
do ihuidige en vroegere crises heeft bezorgd.
Welk een dwaling! De 'hoofdoorzaken der crisis»

golven zijn: sterke prijsstijgingen, hoofdzakelijk

wegens oorlogen; de hevigheid en vooral de lange
duur der crisistoestanden worden veroorzaakt door
de tegenzin van het publiek, de prijzen (vaak öok:
lonen) weder te doen dalen, waardoor de koop»
kracht weder zou worden hersteldjMen stelt daar»
toe trusts e.d. in werking, waardoor de vrije prijs»

vorming wordt belemmerd.
Als na 1919 de prijsvorming overal vrij was ge»

weest, zou de crisis (malaise, „werkloosheid" e.d.)

omstreeks 1922 geheel van de baan zijn.

Hier komt bij, dat bijna overal, ook vóór 1914,
zware belastingen bestonden op velerlei (onscha»
delijk!) ruilverkeer, zodat ook toen nog lang geen
vrij en natuurlijk ruilverkeer bestond; alleen: ioen
beseften zeer velen de aard der misstanden en zij

(de echte liberalen) werkten en streden voor een
betere maatschappij.

Iets, verder verlangt Dixi regeling van productie
(en distributie) en koopkracht van boven af.

Hier gaapt een wijde klove! Voor Dixi is het
landsbestuur boven en nu wil ik duidelijk maken,
waarom ik hier de schrijfnaam Liebaertus heb
gekozen: Liebaert is de oud»NederIandse naam
voor Leeuw. „Liberaal" betekent m.i. letterlijk:

afstammeling van het ras, dat duizenden jaren
geleden zich beschouwde als gelijk in aard met
den Leeuw (en m.i. ook meende daar van af te
stammen). Hiervan is nog afkomstig de uitdruk»
king „Leeuw van Juda" alsmede het Leeuwsym»
booï van de meeste Noordzeevolken! 1

)

De Leeuw nu is een dier dat zich niet door
anderen laat voorschrijven, welke weg ihet moet
gaan en wat het moet doen en laten. Boven zich
erkent hij, Liebaert, geen levend aards wezen.
Hij volgt de zeden en tradities van zijn aard, die
hem stempelen tot een gezellig, edelmoedig en
vreedzaam, maar, zo nodig, geducht strijdbaar
dier, dat een hoofdrol vervult in het noodzakc»
lijke evenwicht van het natuurlijk bestel.
Er was en is echter ook een ras, dat meer de

mentaliteit had (en nog heeft) van het Schaap.
Dit kent geen eigen weg, het volgt blindelings
den herder, die weet wat goed is en laat zich door
dat onbegrijpelijk hoog boven hem staande We»
zen gewillig leiden (en op zijn tijd scheren en
slachten). Zij die zulk een mentaliteit 'hebben,
kunnen zich die van het Leeuwgeslacht in 't ge»
heel niet voorstellen, evenmin als een Liebaert»
mens kan leven in een maatschappij van Schaap»
mensen.
De laatste hebben m.i. van de werkelijke demo»

cjatie weinig of geen begrip en hetgeen Dixi hier
proclameert behoort onder het hoofd „Democr.
Brieven" m.i. in 't geheel niet thuis; maar nu ga
ik verder in op Dixi's regels no. 1 en 2:

No. 1: (zodat) niet meer en ook niet minder
geproduceerd wordt, clan er nodig is

Blijkbaar meent Dixi, dat hetgeen (werkelijk)
nodig ds, overal en altijd vanzelf vaststaat. Ik kan
mij dat voorstellen: Spreker X interpelleert in de
volksvertegenwoordiging over 'bretèls, die -zijn

z.i. „nodig"- ('hij vertoont zijn afzakkende panta»
Ion). De minister blaft hem toe: „Bretèls? Totaal
onnodig, neem een riem, dat doe ik ook" (en hij

licht zijn jas op om zijn woorden kracht bij te
zetten).
Wil Dixi een voorbeeld uit de praktijk? In een

aantal gemeenten zijn hygiënische fonteinen ge»
plaatst, zoals Zandvoort ze (gelukkig!) ook heeft'.

Toen ik eens een hoofdambtcnaar ener grote ge»
meente vroeg, waarom daar niet ook zulke fontei»
nen geplaatst werden.kreeg ik ten antwoord:„Fon»
teinen? die hebben we niet nodig" !

De behoeften zijn totaal onbruikbaar als maat»
staf voor de productie, omdat dit begrip nog vee!
rekbaarder is dan elastiek en ook omdat verreweg
het grootste deel der productie (ook bij matige
arbeidsduur) gewijd kan zijn (en in de praktijk
ook wordt) aan de vervulling der begeerten. Deze
laatste echter zijn geheel zonder grens en dus
als maatstaf \oor planmatige productie nóg minder
bruikbaar. De enige juiste maatstaf is het evens
wicht tussen productielust en begeerten en dat
evenwicht is alleen bereikbaar door handhaving
van een vrije ruilmarkt (aanbod, aanschaffing,
prijsbepaling).
Regel (van Dixi) No. 2 begint: zodat er net

zoveel koopkracht van regeringswege gedistribu:
teerd wordt enz.
" Koopkracht behoeft niet gedistribueerd te wor*
den. Als het publiek alles, wat het aanbiedt, ook
kan kopen, (omdat de prijzen laag genoeg zijn)

dan bedraagt zijn koopkracht' 100 pet. Verdubbelt
het zijn prijzen, dan kan het maar de helft kopen
van hetgeen het aanbiedt, zodat zijn koopkracht
daalt tot 50 pet. Is dat niet eenvoudig genoeg?
Laat Dixi dan een debatvergadering arrangeren
met een anderen spTeker van zijn richting, (als hij

zelf niet durft) dan zal ik dat nóg duidelijker de»
monstreren.
Als „systeem" beveelt Dixi o.a. dat van Bellamy

aan. Zulk een systeem ken ik niet. Wat B. pro»
clameert, noem ik geen systeem. Bellamy wil dé

-

productie distribueren op bons, maar (voorzover
ik zie) geeft hij niet aan, in welke eenheid die
bons luiden. Het geld schaft hij af. ('beweert hii2)
maar zonder zulk een waarde»eenheid is de dis»
tributie van de goederen totaal onmogelijk. Als
hij wel een eenheid zou instellen (bijv." steenkool
of tomatensaus) dan zouden die artikelen clezelf»

de functie moeten vervullen als thans het (meta»
}cn) geld en de papieren geldbewijzen. Beter zou»
den wij daardoor natuurlijk ni'ef worden, intesen»
deel!
Verderop noemt Dixi de trustvorming een „na»

tuurlijk" iets. Misschien is het Dixi niet bekend,
dat er nog wetten bestaan in enkele landen, waar
jdit verboden is, wèl een bewijs, dat men dat vroe»
ger als onzedelijk beschouwde. Inplaats nu zulke
wetten overal en -dan zéér streng toe te passen
is men in de laatste jaren daar de hand mee gaan
lichten ,cn zelfs wordt deze fout alom als juist
aanbevolen, zelfs,door zich noemende „liberalen"!
. Ook"dc opvatting', die'Dix'i heeft van het „pot»„
ten" resp. sparen is falikant. , Gepot; is er .altijd,

maaivwat- gepot wordt, komt later weer terug in
do circulatie en er is groot verschil tussen „pot»
ten" en sparen. Geld; op do spaarbank gebracht,
wordt _ in hoofdzaak aangewend "bijv. voor hypo»
th'eken en dient als 'zodanig wel degelijk voor aa"h»
schaffing' en "productie, hoofdzakelijk van„gebou=
wen, woningen', fabrieken, schepen, zo komt het
weer terecht o.a. als loon en rente.
Tijdgebrek weerhoudt mij om nog meer aan»

spraak te maken op do kostbare ruimte van Uw
kolommen, maar ik moet toch protesteren tegen
de lichtvaardige methode van Dixi, waar hij van
de regering eist „resultaten" zonder er zelf enig
begrip van te hebben,hoe die bereikt moeten wor»
den. Onze regering is door het volk gekozen en
volgt (nog!) de eisen van 'het volk. Zij gaat vrij

uit. Eerst moet het volk zelf kennis hebben van
do juiste gedragslijn, dan mag het eisen, dat de
Regering die toepast.3)
Met mijn dank voor de plaatsing,

LIEBAERTUS.

3
) Een nog hoger begrip dan libera is het Ma»

leise Merdika, dat m.i. letterlijk betekent: oor»
spronkclijke 'Mens!)

s
) Wat betekent dan die 4525 dollar van het

„aandeel" dat „Mr. West" als cadeautje van de
„heilstaat" ontvangt???
s
) Hier wil ik aan toevoegen, dat ik voor het her»

stel van de welvaart een speciaal plan ontwikkeld
heb, aangepast op de huidige verhoudingen in ons
land (dus niet gebaseerd op de hogere liberale

beginselen, die men toch niet begrijpt 'en dus af»

wijst). Dit plan heb ik uitvoerig besproken met Mr.
Mollerus, bij wien het (evenals bij vele anderen)
veel sympathie vond.

Ik hoop, dat U daarvoor een volgend keer enige
plaats in uw blad wilt afstaan.

Antwoord.

Liebaertus verliest de waardigheid, den koning
der dieren eigen, toch wel heel erg uit het .oog-
Volgens L is de leeuw een gezellig, edelmoedig

en vreedzaam, maar— zo nodig— geducht strijd»

baar dier. Inhoud en toon van L's stuk geven ook
daarvan al heel weinig blijk; wel voelt men er uit

„een geducht strijdbaar dier", maar geenszins een
leeuw.
Hoe knap L. voorts ook moge zijn, dat geeft

hem toch nog niet het recht zo'n aanmatigende
toon aan te slaan, gelijk hij bijv. doet met zijn

oordeel „hetgeen Dixi hier proclameert, behoort
onder het hoofd „Democratische Brieven" m.i.
in 't geheel niet thuis."
Welhaast onmogelijk maakt L. zelfs 'n polemiek

met hem door zijn onjuiste interpretatie van mijn
woorden. Daaraan hadden we in zijn vorig stuk
reeds te danken de alinea over voedselvernieti»
ging. Ik ben daar toen niet verder op ingegaan.
Maar nu maakt L. het met dat misverstaan toch
wel zo bont, dat ik het moet signaleren als een
minderwaardige strijdwijze.

Ziehier- Op goede gronden verkoos ik een
schriftelijke discussie boven een debatvergadering,
gelijk L. mij terloops aanbood.En nu doet hij,alsof
dat het belangrijkste punt was uit onze polemiek
en ook alsof het niet een uitnodiging maar een
uitdaging van hem was, want nu zet hij zege»
vierend boven zijn stuk: „Dixi weigert debat".
Met insinuaties als „Dixi schuwt dat f allicht ge»
voelt hij zich tot debat niet bekwaam; Dixi ruimt
het veld; een andere spreker, als hij zelf niet
durft;".... tracht hij mij vervolgens te kleineren
dan wel me alsnog te prikkelen tot het aanvaar»
'den van zijn uitdaging tot debat. De lezers zullen
begrijpen, dat ik daar niet aan denk. Niet alleen
omdat ik me door niemand tot een debat laat fors
ceren, maar ook omdat een debatvergadering met
iemand als Liebaertus noodwendig op een nóg
lager peil moet komen te staan dan zijn polemiek
nu reeds is.

Ook moet ik nog even signaleren enkele lange

— en wegens hun overbodigheid wat dwaze —
explicaties, als die over bretèls, broekriemen, fon»
tcintjes, leeuwen en schapen en vooral over „van
bovenaf", deze verder latende voor wat ze zijn:

stemmingmakende tirades, welke zichzelf veroor»
delen en den schrijver niet tot eer strekken.

Wat nu verder de zaak zelf betreft, die ons
bezighoudt, nog het volgende.

L. begon zijn polemiek tegen mij, omdat ik— volgens hem ten onrechte — de economen van
„de oude stempel" veroordeelde wegens hun
schuld aan de allercllendigste economische om»
standigheden, waarin de mensheid (ook m Neder»
land) nu al jarenlang verkeert. En dat doe ik nóg,
wijl zij het oude stelsel blijven aanhangen, zonder
het van zijn ondragelijke fouten te kunnen gene»
zen.

En nu is het opmerkelijk, dat L. in dit stuk
evenmin als in zijn vorige uiteenzet, waarin dan
wel het goede bestaat van het huidige stelsel,

terwijl hij het verkeerde, waarop ik wijs, afdoet
in de geest van: dat komt daardoor, en dat moet
ook zus en zo, of als men maar dit en dat. Een
standpunt, dat wel de aanhankelijkheid aan het
oude demonstreert, doch verre van overtuigend is,

en dat mede door zijn aanmatigende toon wel
doet vermoeden, dat L. alles veel beter meent te

weten.
Nu geloof ik graag, dat L. knap genoeg is om— als zovele economen van de oude stempel —

aan het huidige economische stelsel te gaan dok»
teren, en ook geloof ik wel, dat hij zelf meent
ons oude stelsel van „productie om winst" te kun»
nen genezen met zijn welvaartsplan. Maar daar»
mee zijn de lezers en ik nog niet tot zijn opvat»
ting bekeerd. Ook zijn tot heden gegeven uitingen— hoe beslist ook verkondigd — hebben mij nog
in geen enkel opzicht overtuigd (overdonderen
met exclamaties lukt bij mij niet al te best, hoor!)
Maar misschien zal bij publicatie van zijn wel»

vaartsplan in de Z-Ct. 'blijken, dat dit zó zake»
lijk en zó overtuigend is, dat ook ik van de wen»
selijkheid ervan 'doordrongen word.
Aan één eis zal het dan echter beslist moeten

voldoen en wel deze, dat gebrek lijden (anders
dan door natuurrampen) uitgesloten is voor ieders
een in den lande.
'Als L's plan dat absoluut waarborgt, dan aan»

vaard ik zijn plan even graag als dat van Bellamy
en van de Nieuw Econ. Groep en wie weet welk
ander stelsel. Want vastgelegd heb ik mij (nog)
op geen enkel bepaald stelsel, omdat het bij mij
gaat om het resultaat en nergens anders om. *)

Maar wel sta ik vooralsnog heel sceptisch te»

genover L's welvaartsplan, omdat ik niet inzie
de mogelijkheid, dat het stelsel van „productie
om winst" zodanig georganiseerd kan worden,
dat het welvaart voor letterlijk iedereen verze»
kert. Tenzij men aan het financiële stelsel z'n
fatale invloed ontneemt, maar dat schijnt niet in

de bedoeling te liggen van L.
'Enfin, we zullen nu L's plan maar eerst es af»

wachten en niet meer ingaan op zijn verschillende
beweringen in bovenstaand stuk, ook al omdat hij

mij dan weer zou moeten beantwoorden en ik dus
al weer „te veel beslag op zijn tijd" /ou leggen.

DIXI,
(dat betekent slechts: ik heb gezegd).

l
) Dat recht heb ik en dat recht heeft iedereen,

al meent L. ook van niet. Wij hoeven en kunnen
niet allemaal uitvinders zijn van een of andere
oplossing, of aanhangers van een of ander plan.
Integendeel, maar daar kom ik nog wel eens op
terug.

SPORT

VOETBAL.

De Zeemeeuwen spelen gelijk, Zandvoort verliest.

Op de tweede wedstrijddag zijn de Zandvoort»
se clubs niet zo succesvol geweest als verwacht
kon worden; wel behaalden do Zeemeeuwen een
eervol gelijk spel, 2—2, in hun uitwedstrijd tegen
WA, maar hun tweede elftal moest tegen SD\V>
2 een, zij het kleine, nederlaag boeken. En
Zandvoort stelde op eigen terrein wel zeer teleur,
niet direct wegens het resultaat, een 1—2 neder»
laag tegen Bloemendaal, docli meer nog om het
zwakke spel,

Do gewoonte getrouw, die wil, dat Zandvoort
haar sterke tegenstanders

#
(BloemendaaI, De' Me»

tcoor) zodanig vreest, dat* de spelers al geslagen
zijn voor ze in het veld komen, heeft geen enkele
.der 11 spelers zijn normale spel gespeeld.

Wat geeft het, oefenwedstrijden te spelen met
Andr. Webcr op de linkshalfplaats, als men in
-de competitie eensklaps een andere opstelling
kiest? En wat heeft men aan goede resorve»half»
spelers als Leen Hollenbcrg en Henk Koper, als
men deze jongelui in een oefenpartij geen kans
durft to geven?

'Het systeem: stopper=spil bestond reeds vóór
j.1. Zondag, maar Zandvoort heeft thans ook de
Btopper»]ink's» en rechtshalf ontdekt. -Blijkbaar
heeft het systeem tegen de Meteoor zo goed vol»
daan, dat men het nog eens durfde proberen.
De vlcugelhalfs hadden het consigne gekregen:

bewaak de vijandelijke vleugelspelers, het steunen
der eigen voorhoede komt eerst op de tweede
plaats. Het dient gezegd: die taak hebben ze naar
.behoren -volbracht, maar het is niet de weg
,dio tot een overwinning leidt, hoogstens tot een
.puntloos gelijk spel. ""

.

".

,. In tegenstelling met Zandvoort, heeft Bloemen»
daal een wedstrijd gespeeld, waarin de hersens
gebruikt werden. De .witten bezitten in Kloos,
Beyk, van Bragt, Hartman en C. v.d. Schalie spe»
Iers, die, met overleg spelen, en daardoor de grote
kracht van het elftal uitmaken. Een snelle ploeg,
die hot ver brengen zal in deze afdeling, en die
ook in de returnwedstrijd niet bevreesd behoeft

te zijn voor een blauwgele ploeg als die van Zon»
dag.
De elftallen stelden zich als volgt op:

Zandvoort: Kemp,; J. Weber en Schweinsber»
gen; Keesman, W. de Muinck en G. Keur; J.Keur,
A. Weber, Bloemendal, J. de Muinck en v d. Bos.

Bloemendaal: de Haas; Kloos en v d. Mey;
Imme, Beyk en Tuilenaar; v. Bragt, v. Leuven,
Hartman, J. S. v.d. Schalie en C. v.d Schalie-

In de eerste helft slaagde geen der partijen er
in te doelpunten. Naar onze mening waren de be»
zoekers iets meer in de aanval en waren de snelle
uitvallen van van Bragt en Hartman met van ge»
vaar ontbloot; Beyk zat goed achter z'n voor»
hoede, zonder nochtans z'n verdedigende taak te
verwaarlozen. Het was rechtsback Kloos, die
steeds met veel succes de los=staande uitvallen
der blauwgelen onderdrukte. Het spreekt lboek»
delen voor het falen der middenlinic, dat noch
Jo Keur noch v.d. Bos iets te doen kregen. Tot
overmaat van ramp zette men H. Bloemendal
linksbinnen, zodat ook het onverwachte schot uit
de voorhoede verdwenen was.
De tweede helft was bijna gelijk aan de eerste,

alleen niet zo sportief. Oorzaak was het chauvi»
nistisch optreden van den Bloemendaalsen grens»
rechter, die het publiek tegen zich kreeg. "Door
het gebrul en gefluit van vele jeugdige toeschou»
wers lieten de spelers zich meer „opwarmen" dan
voor een goede verstandhouding wenselijk was.
27 minuten waren gespeeld, toen een boogbal»

letie van rechts doelman Kemp met bal en alach»
ter de lijn deed draaien, waarmee de gasten nog
/eer onverwachts aan cen goedkoop doelpnnt
kwamen. —1.

Eerst nu ging Harry weer midvoor spelen; van,
de aftrap plaatste hij 'het leder naar .To Keur, die,
na te zijn doorgelopen een harde voorzet gaf, over
de handen van keeper de Haas; v.d. Bos kopte
de bal onmiddellijk door naar ILxrry, die baar
zo fraai opving, dat ze onhoudbaar in het net
vloog. 1— 1.

IHct was de eerste on enige maal in deze ont»
moeting, dat do vleugelspelers de bal behoorlijk
aangegeven kregen.
Doch niet lang daarna (er waicn nog 10 minu»

ten te spelen) was do, hoop op een goed resultaat
<vcer vervlogen; een vrije schop van rechts kwam
voor do voeten van -v.d. Schalie; Keesman vergat
aan te vallen",- en in hetzelfde ogenblik lag de bal
achter' Kemp.- 1-1-2.

Wat daarna volgde, was do .naam sport niet
waard. Kleine proftrucjes van enkele wittieniden
brachten fanatieke Zandvoorters langs de lijnen
tot kookhitte.
En ook in hel veld werd de geest er niet vriend»



l( il

i'
'i'!

Ij'

ï .

Ii. i

I
!

i

V:

fil

DE SCHAKEL
GROTE OPENINGSVOORSTELLING op ZONDAG 9 OCTOBER in

Hotel „GROOT BADHUIS"
NA AFLOOP GROOT BAL onder leiding van J. STOL Jr. DE SPOOKTREIN

schappelijker op. Het regende vrije schoppen.

Toen 'E. Kcesman eens op onbehoorlijke wijze

•werd aangevallen, floot de scheidsrechter. Daar

de bewuste Bloemendaalsspeler inoch Keesman
het signaal 'blijkbaar hadden gehoord, speelden

zij door en de jeugdige Zandvoort»rechtshalt

sprong z'n tegenstander m de rug. Gevolg was,

dat hij de kleedkamer moest opzoeken.

Nog ettelijke vrije schoppen werden mtgc»

deeld, maar het einde kwam onveranderd.

Een pleister op de wonde was, dat Zandvoort 2

er in slaagde, haar eerste wedstrijd in de K.N.
V.B te winnen; in haar uitwedstrijd tegen de
Avanti*A.V.O.G.»combinatic 2 bleef zij met 3—

1

in de meerderheid.

A.s. Zondag.

Tenzij, in verband met de internationale toe*

stand, de K-N.V.B. alsnog mocht besluiten, de

wedstrijden voor a.s. Zondag af te gelasten, zal

Zandvoort bezoek krijgen van V.V.A. Bloemen»
daal won thuis van deze Amsterdammers met
4 0., terwijl de Zeemeeuwen, uit, tegen hen ge»

lijk speelden. Het resultaat zal thans moeten aan»

tonen, of de blauwgelen tot kampioenschap»gega*

digden moeten worden gerekend.

'De oranjes/warten gaan wederom naar Amstcr»
dam, naar het waarschijnlijk zwakke A.P.G.S. We
verwaphten, dat de Zeemeeuwen met de volle

winst uit deze wedstrijd tegen de politiemannen

te voorschijn zullen komen.
J.o.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

Het is aan Zandvoort 1.1. Zondag niet mogen
gelukken om van Blocmcndaal te winnen. Een 2*1

nederlaag werd het resultaat.

Over het algemeen genomen was het een onsa»

menhangende wedstrijd, en de zenuwen van som»
mige spelers spraken ook een woordje mee. Beide

partijen speelden meer verdedigend dan aanval»

lend. Er ontstond een gaping tussen halflinie en
voorhoede, wat aan het spel veel afbreuk deed. In

de voorhoede werd vooral in de eerste helft heel

slecht geschoten.
Geen der partijen wist voor de rust te doelpun»

ten. In de tweede helft nam Bloemendaal de lei»

ding, direct gevolgd door de gelijkmaker van
.Zandvoort. Door een misverstand in Zandvoorts
achterhoede wist Bloemendaal 10 minuten voor
het einde de winnende goal te scoren.

De prestaties van onze elftallen van j.l. Zondag
•waren als volgt:
Zandvoort 1—Bloemendaal 1, 1—

2

Avanti 2—Zandvoort 2, 1—

3

Zandvoort 3—Bloemendaal 3, 3—
Zandvoort 4—Hiïlegom 2, 2—

2

Zandvoort 5—Heemstede 2, 2—

5

HFC 6—Zandvoort 6, uitg.

HFC jun. c—Zandvoort jun. c, uitg.

TH'B jun Zandvoort jun. 'b, 3—

8

Voor a.s. Zondag staat voor ons eerste weer
een zware thuiswedstrijd op het programma, n.1-

tegen VVA. De geel»blauwen moeten, om in de.

running te blijven, deze wedstrijd winnen, waar»
toe zij zeker in staat worden geacht.

Zandvoort 2 heeft de competitie goed ingezet

en is met een overwinning uit Amsterdam terug»

gekeerd. As.Zondag spelen zij tegen Watergraafs»
meer 2 in Amsterdam, waar zeker flink aange»
pakt zal moeten worden om tot een overwinning
te komen. Maar we hopen, dat ons tweede op de
ingeslagen weg voort zal gaan en met beide pun»
ten uit Amsterdam terug zal keren. Deze wed»-
strijd vangt aan om half elf.

liet programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort I—WA, 2 uur.

Watergraafsmeer 2—Zandvoort 2, 11 Uur.

Sp*arnevogels 2—Zandvoort 3, 10 uur
Damiaten—Zandvoort 4, 10 uur
Zandvoort 6—Hiïlegom 4, 10 uur
Zandvoort jun. a—RCH jun. c, 10 uur
Zandvoort jun. b—Haarlem jun. c, 12 uur

Zaterdagmiddag:
Kennemerland adsp Zandvoort adsp-, 2.30 u.

Het bestuur verzoekt de supporters dringend,
tij wedstrijden onder alle omstandigheden, rustig

te blijven en zich vooral niet met scheidsrechter
en spelers te bemoeien, daar anders het bestuur
tot: 't nemen van drastische maatregelen genood»
aaakt zal zijn.

J.K.

Bederf niet langer Uw oogen met
g«F~ LADDERS OPHALEN

R'EPARATIE»TARIEVEN

:

1. een enkelvoudige ladder ophalen, wassen en
vormen ƒ 0.10

2- iedere verdere ladder ƒ 0.05

3. kousen stoppen vanaf ƒ 0.10

B ATA
ZANDVOORT, HALTESTR. 7, TEL. 2615

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 235S

Uitslagen van Zondag l.l.:

V.V.A. 1—Zeemeeuwen 1, 2—2.

Zeemeeuwen 2—S.D.W. 2, 2—1.

Zeemeeuwen 3—Schoten 3, 2—2.

(Hillinen 4—Zeemeeuwen 4, uitgesteld.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, 2—12.

Zeemeeuwen jun D.C.O.=jun., I—3.

Adsp. Competitie:
VI. Vogels a—Zeemeeuwen a, 10—2.

Zeemeeuwen b—Heemstede. 2—9.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

A-P.G.S. 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

Zeemeeuwen 2—H.E.D.W. 2, 2 uur.
I-Iillegom 2—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—V.O.G, 2, 10 uur.

Haarlem c jun Zeem.jun., 12 uur.
Adspiranien=cornpetilie:
Zeemeeuwen a—R.C.H, a, 3 uur.
Zeemeeuwen b—R.C.H, d, 3 uur.
In verband niet de intrekking der militaire ver»

loven is de wedstrijd van het vierde elftal uitee»
•steld.

Aangenomen als lid de heren C. v. Roon Sr.,

C. van Roon Jr-, W. Gerritsen Sr., H. Drommel,
J. v.d. Ploeg, G. ten Velden en A. Burgerhout.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering, na af»
loop Clubavond.

HANDBAL.
*

Zondag spelen de heren de eerste competitie»
wedstrijd in Zaandam, terwijl de dames misschien
vriendschappelijk spelen.Wii wensen hun vee] suc»
ces.

iHandballiefhebsters en liefhebbers, mocht u
zich nog niet hebben opgegeven, doet dit dan zo
spoedig mogelijk bij J. v.d. Meer Jr., Poststraat 4
onder bijvoeging van een pasfoto. Bij voldoende
deelname komen ook de dames nog in de com»
petitie uit.

%
DANSCURSUSI
JOH. L, VAN DUINJ
Gediplomeerd Dansleraar
Huize Royal - Boulevard de
Favauge 20 - Telefoon 2517

Onze Maandag» en Dinsdagavond»
club is een succes geworden.

Voor slechts een beperkt aantal nog
gelegenheid tot inschrijving.

Iedere Zondagavond 8 uur attractie»

avond voor ALLE leden.

Voor de Zondagmiddag-club
vanaf heden inschrijving. —

IIIIF

Wij ontvingen de nieuwste Herfstkleuren in

al onze soorten

KOUSEN vanaf 39 et
Prima kwaliteiten. — Voordelige prijzen.

Vraagt onze goed passende

CO RS ETTEIM
Ook voor corpulente personen.

BUSTEHOUDERS
in uitgebreide zin.

'

BUSTEHOUDER, jeugdvorm, vanaf 19 et

Koopt bij ons in vertrouwen Uw CO'RSET
en BUSTEHOUDER, wij raden 'U 't juiste
model.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

M I EP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
'Een opwekkend woord in de Zandvoortse bla»

den vermag veel en kan tot succes belangrijk
bijdragen, maar de zaak zelf zal het toch moeten
doen om 't hoog van de toren blazen te recht»
vaardigen.
'De Zwemclub „Zandvoort" zette 'het Winter»

seizoen vroeg in en na twee Zwemavonden bleek
reeds, dat 't niet alleen grote voornemens waren
waarmee zij haar naam verbond, want zij waren
van diezelfde gezelligheid en voortreffelijke orga»
nisatie als beloofd was.
De bezoekers kunnen hiervan getuigen en heb»

ben reeds ongevraagd propaganda voor onze zaak
gemaakt. Een bewijs te meer overigens hoezeer
zij ingenomen waren met de werkelijk uitsteken»
de training, die speciaal voor hen die het zwem»
men nog leren moeten, 't zij voor de jeugd of de
ouderen, tot in de puntjes verzorgd is. Van hen
die hierbij behulpzaam zijn noemen we o-a. de
heren Manger, Hoofdinstructeur en 'Leraar K.N.
Z.B., Veldhoff, Endert, Brand, Otto, Van Hems»
bergen, v.d. Meer, Huig Paap, 'Elinckhuizen en
mej. C. Kraft (bekende namen in zwemmerskrin»
gen), terwijl van-Z.C.Z. zelf ook verschillende
leden assisteren.
We zijn hierdoor in staat tot de niet»zwemmers

te zeggen: U haalt deze winter uw diploma, maar
voegen er aan toe, dan moet u geregeld komen
'Ga eens een Donderdag mee, dan weten we

zeker, dat U dit elke week doet. Het lidmaat»
schap van de Zwemclub kost U weinig. Voor het
bad en eventueel voor Autobus moet extra be»
taald worden.
Vraagt ook omtrent de kosten eens volledige

inlichtingen bij den secretaris Fred Keur, of meld
u bij 'hem als lid.

De oefenavond is als bekend wag worden geacht
Donderdag in het „Stoop's Bad" te Overveen. De
fietsploeg o-I.v. den heer W. C. Schraa, vertrekt
ongeveer kwart voor zeven van het Tramplein;
de bussen plm. 7 uur van Garage P. Kerkman,
Haltestraat 61. Oefentijd 7.30—9 uur.
Niemand zal er spijt van hebben het zwemmen

te zijn gaan leren en men is er ook nimmer te
oud voor.

VEILINGEN.
Door Notaris Roozen werd geveild het perceel

Gr. Krocht 20. Koper: Makelaar W. Paap q.q.
Prijs ƒ 12.250.

Notaris Serné veilde de percelen Duinweg 1;
koper: Posman voor ƒ 700 en perceel Schelpen»
plein 19, koper: C. Keur voor ƒ 1500.

Notaris Hoeflake veilde perceel Paradijsweg,
hoek Brederodestraat; koper: makelaar W. Paap
q-q. voor ƒ 4500.
Notaris Wolzak veilde een perceel aan 't Jan

Snüerplein voor ƒ 9SO0.
De veilingen vonden plaats in „Ons 'Huis".

PLAATSING TELEFOONCEL.
Reeds lang was er behoefte aan een publieke

telefooncel op het Stationsplein. Velen weten niet,
dat in de hal van het station een cel aanwezig is,

zodat men telkens bij het informatiebureau van
de V.V.V. binnenliep met het verzoek te mogen
telefoneren. Begin van deze week is nu naast het
informatiebureau een cel geplaatst, welke spoedig
voor het publiek opengesteld zal worden.

DE KLOK TERUG.
Vanavond mag U de klok in letterlijke zin een

uur terugzetten. 'Dat betekent dus een uur langer
slapen. Wel te rusten!

SPELDJESDAG VOOR „HET HO GELAND"
Gaarne vestigen wij de aandacht op de speldjes

dag voor de vereniging „Het Hogeland", welke
a.s. Woensdag 5 Oct. gehouden wordt.
Zoals bekend, worden in de kolonies en tehui»

zen dezex •verentging verpleegd voorwaardelijk
veroordeelden, voorwaardelijk invrijheidgestelden,
zwervers, landlopers, drankzuchtigen, onvolwaar»
digen, alleenstaande personen en ouden van dagen.
Over 1937 bedroeg het aantal verpleegdagen

69494. 411 personen van alle gezindten en uit alle
delen des lands werden in haar kolonies en te»
huizen, n.1. „Het Hogeland", „Ons Thuis" en
„Klein Bouwzicht" te Beekbergen, „Filadelfia" te
Vries, Dr., en „Wilhelminahoeve" te Opende, Gr.,
verpleegd.
Buiten genoemde kolonie»gevallen werd aan 803

doortrekkende personen die niet hadden te eten,
een warme maaltijd of brood met koffie ver»
strekt.
Aan 162 personen, die geen onderdak hadden,

werd nachtlogies met ontbijt verschaft.
Helaas moesten van 89 personen de aanvragen

voor opname in de kolonies wegens plaats» en
geldgebrek worden afgewezen.
Wij vertrouwen, dat men graag deze mooie en

nuttige arbeid van de vereniging „Het Hogeland",
waar veel geld voor nodig is, zal steunen door het
kopen van een speldje.
Alle kopers van een speldje ontvangen van de

collectantes een beknopt jaaroverzicht" van de ar»
beid der Vereniging over 1937. Daarin vindt men
statistische cijfers over de verpleegden met ver»
melding van de provincie van herkomst en de ge»
zindte, waartoe ze behoren.

Daaruit ziet men, waarvoor men zijn bijdrage
geeft.

'Helpt ons helpen, opdat de vereniging „Het
Hogeland" velen kan helpen.

Het plaatselijk Comité.

Humor in de Poëzie*

Humor is het kluchtige in het roerende
te vinden, zonder 't laatste te verstoren.

CARMEN SYLVA-

Ja zeker, geachte lezers, er is in onze poëzie
en onze overige literatuur humor aan te wijzen,
al twijfelt men er wel eens aan. Reeds de middel»
eeuwse dichters schonken ons hiervan een waar»
dig deel (Liedeken van den Mey, Wynkcn ghy
syt groene, Eens Meienmorgens vroeg, enz.)
Vervolgens treffen wij humor aan in de werken

van Cats, Hooft, Vondel, Bredero, Poot, Potgieter,
Beets, Mutatuli, Charivarius, Jan Prins en vele
anderen.
Ware humor verstaan is iets, dat lang niet

iedereen is gegeven. Humor ontstaat vanzelf, ge»
heel natuurlijk, zonder enige gedwongenheid; het
is de 'hoogste uiting van scherts.
Onze onvolprezen „Schoolmeester (1808—1858)

heeft in vele zijner verzen ware humor gegeven.
Hierbij denk ik o.a. aan de fabels „De wolf en
het lam", „'De kaasmaker" en zijn misschien het
ailermeest bekende gedicht „De boterham en de
goudzoeker".

Daarnaast staat de humor van Piet Paaltjes
(1835—1894) met die altijd weemoedige onder»
grond, welke ons Hollanders doorgaans zo moei»
lijk „ligt". 'Hoe vindt U echter deze kostelijke
strofe uit zijn: „Aan Rika":

„Waarom ook hebt aij van dat blonde haar,
Daar de engelen aan te kennen zïjn?En dan,

Waarom 'blauwe oogen, wonderdiep en klaar?
Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan!"

Bij Jacob van Lennep (1802—1868) vinden wij
echte stoere Hollandse humor in „Het lied van
het gangspil", een gedicht dat niet zal .veroude»
ren.'

In de moderne literatuur ontbreekt hij ook niet
,bij Adama v. Scheltema (1877—1924). Gedichten
ais: „De dijk", „Boutade", „Peinzerij bij een bloe»
metje" kunnen zeker tot de humor gerekend wor»
den. Wie kent niet zijn overbekend gedicht „De
wilgen", hetwelk hij heeft geschreven als tekst
voor een kinderprentenboek, maar dat bij de
ouderen eveneens zo gewaardeerd wordt.

Bijzonder geestig is ook zijn „Picturale Sotter»
nije", waarin hij ons op kluchtige wijze een droom
vertelt.

Voor de AV.'R.O. microfoon hoop ik U Don»
derdag 6 Oct. a.s. tussen 10.30 en 12.30 uur enige
verzen in 'bovengenoemd genre te laten horen van
Piet Paaltjes, Schoolmeester, Jacob van Lennep
en Adama van Scheltema.

RIEK BONSET—HORST.

PERMANENT
kort haar
Compleet

f h~
Vanaf Dinsdag 1 uur tot Donderdag-
morgen 8.30 GESLOTEN.
B- VAN DER BIJL
ZEESTRAAT 67

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilinge.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Heeft U ons

BOERENBRUINBROOO
al eens geprobeerd?

DE VRIJHEID DUURDE KORT!
Zondagavond te ongeveer half elf werd de aan»

dacht van een surveillerenden agent getrokken
door een man, die zich op verdachte wijze nabij
de woningen aan het einde van de Brederode»
straat ophield. Deze persoon, die zeer ontwijkende
antwoorden gaf en geen enkel papier bij zich
droeg, waaruit zijn identiteit kon blijken, werd
overgebracht naar het bureau van politie. Een
informatie bij de Haagse politie ingewonnen— de
man vertelde in de residentie te wonen — had
tot resultaat, dat bekend werd, dat hij enige we»
ken geleden was opgenomen in het Sint Bavo»
gesticht te Noordwijkerhout. Vervolgens bleek
bij navraag, dat hij uit de genoemde inrichting

was ontsnapt. Door twee verplegers werd hij later

per auto naar Noordwijkerhout vervoerd.

VERGEET SPANJE NIET!

Dinsdag, 11 October a.s. des avonds om 8 uur
zal de Subcommissie Zandvoort van „Hulp aan
Spanje" in Huize X aan de Grote Krocht alhier

een uitgebreide werkersbijeenkomst houden.
Een der leden van de delegatie, welke onlangs

door het landelijk bestuur naar Spanje was ge»
zonden, zal daar een kort verslag van zijn bevin»
dingen geven. Verder zal er een film van de
Landdag in Hilversum worden vertoond en ten»
slotte zullen de plannen voor het winterseizoen
worden besproken.
Spanje vraagt om hulp! Sluit uw oren en uw

hart niet voor deze roep, doch komt ons helpen.
Geeft uw naam en adres op aan onzen secreta»

ris, den heer de Waard, Oosterparkstraat 50, en
U ontvangt een uitnodiging. 'Entree wordt niet
geheven.

„EXCELSIOR".
Het bestuur brengt aan alle leden z'n oprechte

dank voor hei: medeleven bij het overlijden van
onzen beminden secretaris A. Zijlstra.
Voor onze vereniging was Anne de man. Wist

niemand raad, Anne wist er wel uit te komen.
Menig uurtje heeft hij voor ons opgeofferd. Altijd
stond hij klaar om 'het een of ander te doen.
Niets was hem te veel. Zijn ouders verliezen in
hem een goed zoon, de vereniging een best lid,

die dikwijls een voorbeeld was voor anderen.
Zijn energie was onuitputtelijk en pessimistisch
was hij zelden. Daarom heeft het ons goed ge»
daan, dat zovelen van U onze Anne de laatste eer
hebben bewezen. Ook onzen ere=voorzitter, den
heer G. iH. Kiefer, een woord van dank voor zijn
medeleven.
Dat Anne ruste in vrede.

J.A.P.

WINTERDIENST.
Wij ontvingen reeds weder de op 2 'Oct'ober a.s.

in werking tredende winterdienstregeling op de
door de N.ZJH.T. Maatschappij geëxploiteerde
tram», autobus» en veerlijnen, die als steeds zeer
overzichtelijk is samengesteld.

Overheerlijk van
smaak en voedzaam

M. ]. BALK
Hogeweg 27
Telefoon 2989

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :

OINIQEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r«i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

NIET ALLEEN
in Luxe Rijwielen, doch ook in TRA'NS»
PORTRIJWIELEN leveren wij alle merken.
•Het goedkoopste adres voor prima iRepa»
raties met Ie klas onderdelen.

Vraag dus eerst eens prijsopgave 'bij de

GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7 - Telef. 2974

HET WELBEKENDE

Westlandse Groenten en Fruithuis

van L. S. WENNEK
Grote Krocht 22 - Telefoon 2823

blijft doorgaan met concurreren en ver-
kopen eerste kwaliteit voor AMSTER-
DAMSE PRIJZEN.

Komt ziet en overtuigd u.

Honing zoete Kas-Drixiven p.p. . 15 et

Zo van het land steeds vers.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDR'INKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING » AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C, J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, TVenfse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, em. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagaz^



SCHOENEN voor DAMES en KINDEREN. Uitstekende pasvorm. Altijd iets aparts. Ziet voor prijzen de Etalage's

Alp hm Sprengors - Grote Krocht 13 (v-h- Gr* Krocht) S - Tel. 2W6 |

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2*5*7*4

Regenjassen f 16.75, f 18.50, F 27.50

in prima Tweed en Gabardine.

Confectiecostuums vanaf
ƒ 15.75 t.m. ƒ 40—

Voor ons elegant maatwerk schit*

terende collecties. Alleen Enge/se

Stof.

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkl

DAME zoekt

Ongemeub. Kamer
met keuken, liefst op 't

Zuiden.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1402.

BIEDT ZICH AAN:
Nette Juffrouw

yoor vier dagen p. week.
Con. Huygensstraat 16

LEERJONGEN
GEVR., 15 a 16 jaar.

Goed kunnende schrij»

-ren. Aanmelden Zaterd.

3—4.30, Zeestraat 12.

•GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor de middaguren van
2—5 uur, ƒ 2-50 p. week,
boven 17 jr. Adres bur.

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

op Woensdag 5 Oef. '38

-des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort, t.o.

v. notaris XiH.Bremmers
te Beverwijk, van

Dn'e Herenhuizen met
tuin, op allergunstig*

sfe "stand a.d. Boules
vard de Favauge nos.

17, 18 en 19 te Zand*
voort groot 699 mR

Voor ' alle doeleinden
geschikt.

Eigendom van de N.V
"Ruysdaellaan.

Nadere ïnl. bij voorn
.notaris.

Kijkdagen: Dinsdag en
Donderdag 3 en 4 Oct.
van 2—4 uur. Sleutels
verkrijgbaar bij Makelaar
W. Paap, Zeestraat 14.

BRIDGEN
Dame, (middenstand)zag
•zich gaarne opgenomen in

bestaand of op te rich»

ten gevorderd avond*
clubje, ook voor roule»
iend middagclubje. Te*
vens gelegenheid tot

bridge=lessen.

Br. bur. Zandv. Courant
<Sertenbachs Drukkerij
•onder no. 1401.

MakelaarW. Paap
zal op 3 October a.s. des
morgens 10 uur ten over*

staan van deurwaarder
J. Hollenberg in

Veiling brengen
de gehele inboedel van
wijlen den heer v. Min*
den, in perceel Paradijs*

weg 15 lik Brederodestr.
Kijkdagen: heden, Zater*

dag 1 en Zondag 2 Oct.
van 10

—

A uur.

GEVRAAGD:
HANDIG MEISJE

v.d. dag, p. 1 Oct. van
8.30 tot 3 uur. Loon ong.

ƒ 4 p. week. Zich te

vervoegen v. Groenin*
gen, Haarlemmerstr. 82,

Zaterdag na 6 uur.

Gemeub. Zomerhuis
billijk te Huur,
van Speykstraat 24.

TE KOOP:
Klein Schuurtje

uitneembaar. Te bevr-:

P. v. Boort, Zandv.1.233

TE KOOP GEVRAAGD
IJzeren Hekwerk

gebruikt, doch in goede
staat, ong. 8 meter.

T. Bol, Haltestraat 45.

DAT HAD O NIET GEDACHT
dat uw «choontje» *6&
film al» nieuw koBOai»
worden gerepareerd. Dat
la het werk, dat aen wer~
lelijke „achoenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

WONINGBUREAU
„KENNENIERLAN D"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich -met huur*wmen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej» Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

VERENIGING

HET HOOGELAND
Met toestemming van B. en W. zal op Woensdag
5 October a.s. te Zandvoort eenSPELD JESD AG
worden gehouden ten bate van de arbeid der Ver*

• eniging „iHet Hoogeland" onder de vele hulp:
.behoevenden in hare kolonies.

aDezo speldjesdag 'hartelijk aanbevelend,

HET COMITÉ.

EEN WAGEN NODIG??
BEL OPt 2-5-6-0

"Voor binnen* en buitenland.

Q. R. Bisenberger - Emmaweg 1

Winterprovisie
Vraagt monster

Prima Duinzandaardappelen

f 3.00
Horen en bezorgen ook in Aerdenhout en Bentveld

HET adres

Dc Zandvoortse Aardappclhandel

JACOB KOPER Kruisstr. 16 -Tel. 2476

Enige bijzondere aanbiedingen

BIJ

DE WAAG
Dames Najaars Japonnen, van zuiver wollen stof,

vlotte modellen met prima pasvorm, in diverse

kleuren en maten ƒ 5.95

Flanellen dames PEIGNOIRS ƒ 2.95

Zijden gemolt. dames (PEIGNOIRS . . . . ƒ 2.95

300 dames 'PULLOVERS, de nieuwste modellen,
reeds vanaf ƒ 0.79

Heren PULLOVE'RS, zuiver wol met col» en ritz»

sluiting ƒ 3.98

'Koopt nu en stelt niet uit!

Nog nooit waren de prijzen zo
laag*

Eendracht»zegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40-40a - TEL. 2087

GROOTSTE SORTERING
VOORDELIGSTE PRIJZEN

'GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Eens klant blijft klant

HHMHBHBlaaiaUBBahaBHBHaiBHSaBnHH

Dansberi ch t g

De Heer en Mevr. VJ. BRASSINNE I
beginnen hun avondcursussen de

eerste week van October 5
Inschrijving aan. het Instituut alhier: h

Brederodestraat 25 - Tel. 2288 8
_ Condities: f 12.50 voor het seizoen.

ƒ 1.50 bij inschrijving en rest in over/.

5 Specialisten in de originele, beschaafde en correcte toonaangevende
5 • Engelse stijl.

'

Zeer aangenaam onderricht.

S TAP-DANCE
U Engelse en Amerikaanse school.

Condities als ballroom dance.

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOORDAMES
Aan Dinsdagmiddag* en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6—12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur
J |

DANS-STUDIO MEVR. LILYORGODETij
Kostverlorenstr. 36 - Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

J [

t.

X<

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 30 Sept. tot en met Dinsdag 4 Oct.
8.15 uur. 5 Dagen! Optreden van 's werelds groot»
ste lieveling:

DEANNA DURBIIM
Hier reeds 'bekend uit 100 Mannen en een meisje
in

3 SCHATTIGE MEISJES
Een filmwerk van zeldzame 'bekoring! 'Het top*
punt van geestigheid! Een luchtige, gezellige co»
medie, waarin naast hoogst amusante verwikke»
lingen, de prachtvolle stem van üiet vijftienjarige

wonderkind Deanna Durbin te bewonderen valt-

In Londen, New»York en Parijs werden de bios»
copen bestormd! — Het toppunt van amusement!
'Humor in de overtreffende trap..

Als tweede hoofdfilm:

DE PSEUDO SPION
Een groot en machtig filmwerk uit het spionnage»
leven met in de hoofdrol Edmund Löwe. — Toe»
gang boven 14 jaar. Entree: Parket 35, Parterre 60,
StaIles»Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van: Deanna Durbin in

DRIE SCHATTIGE MEISJES
Entree onder 14. jaar 20—30—40 et. Boven 14 jaar
30 en 40cent.

ATTENTIE! 'DONDERDAG 6 OCT. 8.15 uur: ^
POPULAIRE VOORSTELLING ^
opvoering van het grote sensationele filmwerk: ^^

HET DUBBELE PASPOORT I
met Edward G. Robinson en Jean Arthur. Een ^p;
zeldzaam mooi en spannend filmwerk vol actie ^^
en boeiende inhoud. Deze film werd 3 achtereen» ^p
volgende weken met enorm succes in City=tbeatex ^^
te A'dam vertoond. — Toegang boven 18 jaar. ^k.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen. '^j

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"
2645 Jong, de A. M., Een knaap wordt man.
2641 Stoke Melis, Hoogwaardigen,
2654 Lehmann, R-, Episode.
2632 Schendel v. A., Jan Compagnie.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135

Zaterdags na 9 uur gesloten

DE SCHAKEL.
Wij hebben het genoegen onze leden, donateurs

en belangstellenden mede te delen, dat de eerste

voorstelling van dit seizoen zal plaats hebben op
Zondag 9 October a.s. in de zaal van Groot Bad»
huis. Bij geruchte zult U wellicht reeds verno»
men hebben, dat het toneel een grote verandering
heeft ondergaan. Wij hadden reeds verschillende
malen het genoegen de werkzaamheden in ogen»
schouw Ie nemen en kunnen U thans reeds mede»
delen, dat het toneel geheel gerestaureerd wordt.
Het wordt van de nieuwste decors voorzien.
De Schakel zal opvoeren „De Spooktrein", een

stuk, dat aller aandacht verdient. Zoals altijd,

verwacht het bestuur dan ook weer een uitver»

kocht huis. De rollen zijn in goede 'handen. Voor
een en ander verwijzen wij U naar de in dit blad
voorkomende advertentie.

BEN AVONDSCHOOL voor VOLWASSENEN
Sedert een zestal jaren werd hier door het In»

stituut voor Arbeidersontwikkeling een avond»
school voor volwassen georganiseerd. Voor velen
is het lager onderwijs alle onderwijs, dat zij ge»

noten hebben en daar van het geleerde langzamer»
hand nogal wat vergeten wordt, zijn verschillende
volwassenen niet in staat stukken, die op min of
meer wetenschappelijk, kunstzinnig of politiek ge»

bied verschijnen, te volgen. Anderen voelen een
leemte in hun kennis bij hun werk in hun vak,
in 'hun gezin of voor een vereniging. Door de
scholen van het Instituut wordt 'hierin voorzien.
Op een prettige manier wordt hier door bevoegde
krachten onderwijs gegeven in Nederlandse Taal,
Rekenen en Sociale kennis (algemene kennis van
de maatschappij). Van de leerlingen wordt ge»

vraagd, dat zij zich ernstig voornemen, zich flink

in te spannen en de lessen trouw, één avond per
week te volgen. De avondscholen duren twee jaar,

gedurende ongeveer 35 weken per winter, maar
men verbindt zich voor één jaar. Toegang hebben
niet alleen arbeiders, maar allen, -die er lust in

hebben, tiet zij man of vrouw, onverschillig van
welke overtuiging. Wat de leeftijd betreft, zullen
vooral leerlingen tussen 16 en 30 jaar veel aan het
volgen der lessen hebben. Het schoolgeld 'be»

draagt ten minste 10 cent per week, maar wordt
geregeld naar de inkomsten. Een nieuwe cursus
begint hier spoedig. Men kan zich daartoe aanmel»
den in „Ons Gebouw", Spoorstraat 51 op Don»
derdag 6 October, van, 7.30—8 uur of bij 'het Be»
stuur van het Instituut Brederodestraat 109.

AAN DE LEDEN VAN „EXCELSIOR"

Willen de leden er aan denken, dat er a.s.

Maandag repetitie is en wel om 7 uur voor Accor»
deons en om 8.15 uur voor Mondaccordeons. Con»
vocaties volgen nog. Laat niemand weg 'blijven,

ieder nieuw lid is welkom! En als er iets niet naar
de zin is, wees flink en 'bepraat het, maar blijf

niet zonder reden weg. Alles kan opgelost wor>
den. Weglopers, wees nu flink en kom praten.

ONDERWIJS»EXAMEN V. E. V.

Op het dezer dagen te Amsterdam gehouden
V.E.V.»examen, slaagden voor het diploma sterk»

stroommonteur: L.M. van Beugen, J.J. van Doorn,
H. M. Huneker, A. Kesten, W. L. Knaap, G. Wie»
lard, M. G. de Zwart.

Zij werden opgeleid door den leider van de cur»
sus te Haarlem, den heer B. P. Hoogendorp, Jac.

Marisplein 7, Amsterdam.
Aanmeldingsformulieren voor de nieuwe cur»

sus zijn verkrijgbaar bij het Gem. Electr. Bedrijf

in Haailem, 't Prov. 'Electr. Bedrijf Bloemendaal,
Umuïden en Zandvoort.

„SCHAKELS".
De toneelvereniging „Phoenix" zal op 5 Novem»

ber a.s. ihaar eerste uitvoering geven. Opgevoerd
zal worden „Schakels" van Herman Heijermans,

JAARVERGADERING SCHOOLBESTUUR
CHR. MIDDENSTANDSVEREN'IGING

Dinsdag j.J. werd dc eerste jaarvergadering ge»
houden van 'bestuur en leraren van de Chr. Mid»
standvereniging te (Haarlem,
standsvereniging hier ter plaatse.

Uit de ter tafel gebrachte verslagen kon tot
groot genoegen worden geconstateerd, dat het af»

gelopen cursusjaar zeer gunstig was geweest.
De resultaten van 'het gehouden examen waren

zeer goed. 80% van de candidaten behaalde z'n
diploma.
De gezellige geest op de cursus werd door de

leraren geroemd.
Besloten werd om op het ingeslagen spoor ver»

der te gaan en bij voldoende deelname ook voor
1939 een cursus te organiseren.
Candidaatcursisten kunnen zich opgeven bij den

heer J. Roggeveen, Ged. Oude Gracht 81 en Boek»
handel v.h. J. M. Stap, Grote Houtstraat 63.

GEBLUST.
In een schuurtje van een perceel aan de Emma»

weg vlogen enige kranten, welke over het stel ge»
legd waren in brand, zonder dat de twee dames,
die genoegelijk met elkander over allerlei, zaken
(zoals vrouwen dat kunnen doen) spraken, iets

bemerkten. Gelukkig dat de bewoner zelf thuis»

kwam, want deze pakte enige emmers met water
en wist het vuur te blussen. De dames waren met
stomheid geslagen

EEN FLINKE VERBETERING.
Enige weken geleden wezen we op de slechte

toestand, waarin de verbindingsweg tussen -Elan»
Noord en het Stationsplein verkeerde, doch kort
daarop werd van gemeentewege de weg geheel
verbeterd en op uitstekende wijze! Deze week
heeft men voorts aan de Potgieterstraat langs het
voetbalveld van „De Zeemeeuwen" 'n stuk grond
tot trottoir gepromoveerd en geheel 'betegeld, het»
geen de straat onmiddellijk een ander en beter
aanzien heeft gegeven. De Plan»Noord bewoners
hebben over de zorg voor verfraaiingen de laatste
jaren niet te klagen!

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKK'EN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

.PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

Drukwerk? Gertenbachs Drukkerij
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DE SCHAKEL
GROTE OPENINGSVOORSTELLING op ZONDAG 9 OCTOBER in

Hotel „GROOT BADHUIS"
NA AFLOOP GROOT BAL onder leiding van J. STOL Jr. DE SPOOKTREIN

schappclijker op. Het regende vrije schoppen.

Toen 'E. Kcesman eens op onbehoorlijke wijze

•werd aangevallen, floot de scheidsrechter. Daar

de bewuste BlocmendaaLspeler inoch Keesman
het signaal 'blijkbaar hadden gehoord, speelden

zij door en de jeugdige Zandvoort»rechtshalf

sprong z'n tegenstander in de rug. Gevolg was,

dat hij de kleedkamer moest opzoeken.

Nog ettelijke vrije schoppen werden uitge»

deeld, maar het einde kwam onveranderd.

Een pleister op de wonde was, dat Zandvoort 2

er in slaagde, haar eerste wedstrijd in de K.N.

V.B te winnen; in haar uitwedstrijd tegen de
Avanti»A.V.O.G.»combmatic 2 bleef zij met 3—

1

in de meerderheid.

A.s. Zondag.

Tenzij, in verband met de internationale toe»

stand, de K-N.V.B. alsnog mocht besluiten, de

wedstrijden voor a.s. Zondag af te gelasten, zal

Zandvoort bezoek krijgen van V.V.A. Bloemen»
daal won thuis van deze Amsterdammers mat
4 0., terwijl de Zeemeeuwen, uit, tegen hen ge»

lijk speelden. Het resultaat zal thans moeten aan»

tonen, of de blauwgelen tot kampioenschap»gega»

digden moeten worden gerekend.
'De oranjeszwarten gaan wederom naar Amstcr»

dam, naar liet waarschijnlijk zwakke A.P.G.S. We
verwaphten, dat de Zeemeeuwen met de volle

winst uit deze wedstrijd tegen de politiemannen

te voorschijn zullen komen.
J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT",

Het is aan Zandvoort 1.1. Zondag niet mogen
gelukken om van Bloemendaal te winnen. Een 2=1

nederlaag werd het resultaat.

Over het algemeen genomen was het een onsa»

menhangende wedstrijd, en de zenuwen van som»
mige spelers spraken ook een woordje mee. Beide
partijen speelden meer verdedigend dan aanval»

lend. Er ontstond een gaping tussen halflinie en
voorhoede, wat aan het spel veel afbreuk deed. In

de voorhoede werd vooral in de eerste helft heel

slecht geschoten.
Geen der partijen wist voor de rust te doelpun»

ten. In de tweede helft nam Bloemendaal de lei»

ding, direct gevolgd door de gelijkmaker van
.Zandvoort. Door een misverstand in Zandvoorts
achterhoede wist Bloemendaal 10 minuten voor
het einde de winnende goal te scoren.

De prestaties van onze elftallen van j.l. Zondag
waren ais vofgf:
Zandvoort 1—Bloemendaal 1, 1—

2

Avanti 2—Zandvoort 2, 1—

3

Zandvoort 3—Bloemendaal 3, 3—
Zandvoort 4—Hillegom 2, 2—2

__

Zandvoort 5—Heemstede 2, 2—

5

HFC 6—Zandvoort 6, uitg.

HFC jun. c—Zandvoort jun. c, uitg.

THE- jun Zandvoort jun. h, 3—

8

Voor a.s. Zondag staat voor ons eerste weer
een zware thuiswedstrijd op het programma, n.1.

tegen VVA. De geel»blauwen moeten, om in de.

running te blijven, deze wedstrijd winnen, waar»
toe zij zeker in staat worden geacht.

Zandvoort 2 heeft de competitie goed ingezet

en is met een overwinning uit Amsterdam terug»

gekeerd. A.s.Zondag spelen zij tegen Watergraafs»
meer 2 in Amsterdam, waar zeker flink aange»
pakt zal moeten worden om tot een overwinning
te komen. Maar we hopen, dat ons tweede op de
ingeslagen weg voort zal gaan en met beide pun»
ten uit Amsterdam terug zal keren. Deze wed»-
strijd vangt aan om half elf.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort 1—WA, 2 uur.

Watergraafsmeer 2—Zandvoort 2, 11 uur.

Sp«arnevogels 2—Zandvoort 3, 10 uur
Damiaten—Zandvoort 4, 10 uur
Zandvoort 6—Hillegom 4, 10 uur
Zandvoort jun. a—RCH jun. c, 10 uur
Zandvoort jun. b—Haarlem jun. c, 12 uur

Zaterdagmiddag:
Kennemerland adsp Zandvoort adsp-, 2.30 u.

Het bestuur verzoekt de supporters dringend,
bij wedstrijden onder alle omstandigheden rustig

te blijven en zich vooral niet met scheidsrechter
en spelers te bemoeien, daar anders het bestuur
tot 't nemen van drastische maatregelen genood»
zaakt zal zijn.

J.K.

Bederf niet langer Uw oogen met
BOT LADDERS OPHALEN

R'EPARATIE»TAKIEVEN

:

1. een enkelvoudige ladder ophalen, wassen en
vormen ƒ 0.10

2- iedere verdere ladder ƒ 0.05

3. kousen stoppen vanaf ƒ 0.10

B ATA
ZANDVOORT, HALTESTR. 7, TEL. 2615

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Tel. 235S

Uitslagen van Zondag l.h:

V.V.A. 1—Zeemeeuwen 1, 2—2.

Zeemeeuwen 2—S.D.W. 2, 2—1.

Zeemeeuwen 3—Schoten 3, 2—2.

Hillinen 4—Zeemeeuwen 4, uitgesteld.

D.C.O. 4—Zeemeeuwen 5, 2—12.

Zeemeeuwen jun.—D.C.O.sjun., 1—3.

Adsp. Competitie:
VI. Vogels a—Zeemeeuwen a, 10—2.

Zeemeeuwen b—Heemstede, 2—9.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

A-P.G.S. 1—-Zeemeeuwen 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—H.E.D.W. 2, 2 uur.
Hillegom 2-—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—V.O.G. 2, 10 uur.
Haarlem c jun Zeem.jun., 12 uur.

Adspiranien=competilie:
Zeemeeuwen a—R.C.H, a, 3 uur.
Zeemeeuwen b—R.C.H, d, 3 uur.
In verband met de intrekking der militaire ver»

loven is de wedstrijd van het vierde elftal uitee»
•steld.

Aangenomen als lid de heren C. v. Roon Sr.,

C van Roon Jr-, W. Gerritsen Sr., H. Drommel,
J. v.d. Ploeg, G. ten Velden en A. Burgerhout.

A.s. [Maandagavond bestuursvergadering, na af»
loop Clubavond.

HANDBAL.
*

Zondag spelen de heren de eerste competitie»
wedstrijd in Zaandam, terwijl de dames misschien
vriendschappelijk spelen.Wij wensen hun veel suc»
ces.

iHandballiefhebsters en liefhebbers, mocht u
zich nog niet hebben opgegeven, doet dit dan zo
spoedig mogelijk bij J. v.d. Meer Jr., Poststraat 4
onder bijvoeging van een pasfoto. Bij voldoende
deelname komen ook de dames nog in de com»
petitie uit.

«flllfe

DANSCURSUS
JOH. L VAN DUIN
Gediplomeerd Dansleraar
Huize Royal - Boulevard de
Favauge 20 - Telefoon 2517

Onze Maandag* en «Dinsdagavond»
club is een succes geworden.

Voor slechts een beperkt aantal nog
gelegenheid tot inschrijving.

Iedere Zondagavond 8 uur attractie»

avond voor ALLE leden.

Voor de Zondagmiddag-club
vanaf heden inschrijving. —

MP

Wij ontvingen de nieuwste Herfstkleuren in

al onze soorten

KOUSEN vanaf 39 et
Voordelige prijzen.Prima kwaliteiten.

Vraagt onze goed passende

OORS ETTEN
Ook voor corpulente personen.

BUSTEHOUDERS
in uitgebreide zin.

'

BUSTEHOUDER, jeugdvorm, vanaf 19 et

Koopt bij ons in vertrouwen Uw COR&ET
en BUSTEHOUDER, wij raden 'U 't juiste
model.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

M 1 EP VAN



SCHOENEN voor DAMES en KINDEREN. Uitstekende pasvorm. Altijd iets aparts. Ziet voor prijzen de Etalage's

Alp hm Sprengors - Grote Krocht 13 (v-h- Gr* Krocht) 8 - Tef. 21 6 |

Voor uw

KLEDING
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2=5^4

(Regenjassen f 16.75, f 18.50, F 27.50

in prima Tweed en Gabardine.

Confectiecostuums vanaf
ƒ 15.75 t.m. ƒ 40—

Voor ons elegant maatwerk schit»

terende collecties. Alleen Engelse

Stof.

Eigen atelier voor Oppersen en
ontvlekken. GEEN machinewerkt

DAME zoekt

Ongemeub. Kamer
met keuken, liefst op 't

Zuiden.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1402.

BIEDT ZICH AAN:
Nette Juffrouw

yoor vier dagen. p. week.
Con. Huygensstraat 16

LEERJONGEN
GEVR., 15 a 16 jaar.

Goed kunnende schrij»

-ren. Aanmelden Zaterd.

3—4.30, Zeestraat 12.

•GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor de middaguren van
2—5 uur, ƒ 2-50 p. week,
boven 17 jr. Adres bur.

Zandvoortse Courant
Gertenbachs Drukkerij

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

op Woensdag 5 Oef. '38

-des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort, t.o.

v. notaris JjH.Bremmers
te Beverwijk, van

Dn'e Herenhuizen met
tuin, op allergunstig*

sfe "stand a.d. Boules
vard de Favauge nos.

17, 18 en 19 te Zand*
voort groot 699 mR

Voor 'alle doeleinden
geschikt.

Eigendom van de N.V
'Ruysdaellaan.

Nadere ïnl. bij voorn
.notaris.

.Kyfcdagen: Dinsdag en
Donderdag 3 en 4 Oct.
van 2—4 uur. Sleutels
verkrijgbaar bij Makelaar
W. Paap, Zeestraat 14.

BRIDGEN
Dame, (middenstand)zag
•zich. gaarne opgenomen in

bestaand of op te rich»

ten gevorderd avond»
clubje, ook voor roule»
ren-d middagdutje. Te*
vens gelegenheid tot

bridge=lessen.

Br. bur. Zandv. Courant
<Sertenbacbs Drukkerij
•onder no. 1401.

Makelaar W. Paap
zal op 3 October a.s. des
morgens 10 uur ten over*

staan van deurwaarder
J. Hollenberg in

Veiling brengen
de gehele inboedel van
wijlen den heer v. Min»
den, in perceel Paradijs*

weg 15 lik Brederodestr.
Kijkdagen: heden, Zater»

dag 1 en Zondag 2 Oct.
van 10

—

4 uur.

GEVRAAGD:
HANDIG MEISJE

v.d. dag, p. 1 Oct. van
8.30 tot 3 uur. Loon ong.

ƒ 4.— p. week. Zich te

vervoegen v. Groenin»
gen, Haarlemmerstr. 82,

Zaterdag na 6 uur.

Gemeub. Zomerhuis
billijk te Huur,
van Speykstraat 24.

TE KOOP:
Klein Schuurtje

uitneembaar. Te bevr-:

P. v. Boort, Zandv-1.233

TE KOOP GEVRAAGD
IJzeren Hekwerk

gebruikt, doch in goede
staat, ong. 8 meter.

T. Bol, Haltestraat 45.

DAT HAD O NIET GEDACHT
dat uw «choontja» **»&

film al» nieuw kondai»
worden gerepareerd. Dat
la hot «ark. dat aan wer-
kelijke „achoenmaker"
maakt.

SCW0ENMAKERU

WONINGBUREAU
„KENNEKIERLAN D"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huuwinnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej» Aug.J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

VERENIGING

HET HOOGELAND
Met toestemming van B. en W. zal op Woensdag
5 October a.s. te Zandvoort eenSPELD JESD AG
worden gehouden ten bate van de arbeid der Vers

• eniging „iHet Hoogeland" onder de vele hulp:
.behoevenden in hare kolonies.

aDezo speldjesdag 'hartelijk aanbevelend,

HET COMITÉ.

EEN WAGEN NODIG??
bel oPt 2-5-6-0

'Voor binnen* en buitenland.

Q. R. Bisenberger - Emmaweg 1

Winterprovisie
Vraagt monster

Prima Duinzandaardappelen

f 3.00
Horen en bezorgen ook in Aerdenhout en Bentveld

HET adres

De Zandvoortse Aardappelhandel

JAGOB KOPER Kruisstr.16 - TbI.2476

Enige bijzondere aanbiedingen

BIJ

DE WAAG
Dames Najaars Japonnen, van zuiver wollen stof,

vlotte modellen met prima pasvorm, in diverse

kleuren en maten ƒ 5.95

Flanellen dames PEIGNOIRS ƒ 2.95

Zijden gemolt. dames PEIGNOIRS . . . . ƒ 2.95

300 dames 'PULLOVERS, de nieuwste modellen,
reeds vanaf ƒ 0.79

Heren PU'LLOVERS, zuiver wol met col» en rite»

sluiting ƒ 3.98

Koopt nu en stelt niet uit!

Nog nooit waren de prijzen zo
laag*

Eendrachtszegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40-40a - TEL. 2087

GROOTSTE SORTERING
VOORDELIGSTE PRIJZEN

'GEWAARBORGDE KWALITEITEN

Eens klant blijft klant

IBUUUMIEBhUnMUUUHBHnMB
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Dansberi ch t g

De Heer en Mevr. VJ. BRASSINNE I
beginnen hun avondcursussen de

eerste week van October 5
Inschrijving aan het Instituut alhier: m

Brederodestraat 25 - Tel. 2288 S
Condities: f 12.50 voor het seizoen, m
ƒ 2.50 bij inschrijving en rest in overl. B

Specialisten in de originele, beschaafde en correcfe toonaangevende E
Engelse stijl. £
Zeer aangenaam onderricht. gg

TAP-DANCE S
Engelse en Amerikaanse school.

Condities als ballroom dance. 5

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOORDAMES
Aan Dinsdagmiddag» en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6

—

12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstr. 36 - Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Vrijdag 30 Sept. tot en met Dinsdag 4 Oct.
8.15 uur. 5 Dagen! Optreden van 's werelds groot'
ste lieveling:

DEANNA DURBIN
Hier reeds 'bekend uit 100 Mannen en een meisje
in

3 SCHATTIGE MEISJES
Een filmwerk van zeldzame 'bekoring! 'Het top*
punt van geestigheid! Een luchtige, gezellige co»
medie, waarin naast hoogst amusante verwikke»
lingen, de prachtvolle stem van het vijftienjarige

wonderkind Deanna Durbin te bewonderen valt.

In Londen, New»York en Parijs werden de bios»
copen bestormd! — Het toppunt van amusement!
'Humor in de overtreffende trap..

Als tweede hoofdfilm:

DE PSEUDO SPION
Een groot en machtig filmwerk uit het spionnage»
leven met in de hoofdrol Edmund Lówe. — Toe»
gang boven 14 jaar. Entree: Parket 35, Parterre 60,
StaIles»Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van: Deanna Durbin in

DRIE SCHATTIGE MEISJES
Entree onder 14 jaar 20—30—40 et. Boven 14 jaar
30 en 40cent.

ATTENTIE! 'DONDERDAG 6 OCT. 8.15 uur:
POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van het grote sensationele filmwerk:

HET DUBBELE PASPOORT
met Edward G. Robinson en Jean Arthur. Een
zeldzaam mooi en spannend filmwerk vol actie
en boeiende inhoud. Deze film werd 3 achtereen»
volgende weken met enorm succes in Citystheater
te A'dam vertoond. — Toegang boven 18 jaar.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

I

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"
2645 Jong, de A. M., Een knaap wordt man.
2641 Stoke Melis, Hoogwaardigen.
2654 Lehmann, R; Episode.
2632 Schendel v. A., Jan Compagnie.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135

Zaterdags na 9 uur gesloten

DE SCHAKEL.
Wij hebben het genoegen onze leden, donateurs

en belangstellenden mede te delen, dat de eerste
voorstelling van dit seizoen zal plaats hebben op
Zondag 9 October a.s. in de zaal van Groot Bad»
huis. Bij geruchte zult U wellicht reeds verno»
men hebben, dat het toneel een grote verandering
heeft ondergaan. Wij hadden reeds verschillende
malen het genoegen de werkzaamheden in ogen»
schouw te nemen en kunnen U thans reeds mede»
delen, dat het toneel geheel gerestaureerd wordt.
Het wordt van de nieuwste decors voorzien.
De Schakel zal opvoeren „De Spooktrein", een

stuk, dat aller aandacht verdient. Zoals altijd,

verwacht het bestuur dan ook weer een uitVer»

kocht huis. De rollen zijn in goede 'handen. Voor
een en ander verwijzen wij U naar de in dit blad
voorkomende advertentie.

BEN AVONDSCHOOL voor VOLWASSENEN
Sedert een zestal jaren werd hier door het In»

stituut voor Arbeidersontwikkeling een avond»
school voor volwassen georganiseerd. Voor velen
is het lager onderwijs alle onderwijs, dat zij ge»

noten hebben en daar van het geleerde langzamer»
hand nogal wat vergeten wordt, zijn verschillende
volwassenen niet in staat stukken, die op min of
meer wetenschappelijk, kunstzinnig of politiek ge»
bied verschijnen, te volgen. Anderen voelen een
leemte in hun kennis bij hun werk in hun vak,
in hun gezin of voor een vereniging. Door de
scholen van het Instituut wordt 'hierin voorzien.
Op een prettige manier wordt hier door bevoegde
krachten onderwijs gegeven in Nederlandse Taal,
Rekenen en Sociale Kennis (algemene kennis van
de maatschappij). Van de leerlingen wordt ge»

vraagd, dat zij zich. ernstig voornemen, zich flink

in te spannen en de lessen trouw, één avond per
week te volgen. De avondscholen duren twee jaar,

gedurende ongeveer 35 weken per winter, maar
men verbindt zich voor één jaar. Toegang hebben
niet alleen arbeiders, maar allen, -die er lust in

hebben, liet zij man of vrouw, onverschillig van
welke overtuiging. Wat de leeftijd betreft, zullen
vooral leerlingen tussen 16 en 30 jaar veel aan het
volgen der lessen hebben. Het schoolgeld 'be»

draagt ten minste 10 cent per week, maar wordt
geregeld naar de inkomsten. Een nieuwe cursus
begint hier spoedig. Men kan zioh daartoe aanmel»
den in „Ons Gebouw", Spoorstraat 51 op Don»
derdag 6 October, van, 7.30—8 uur of bij 'het Be»

.
stuur van het Instituut Brederodestraat 109.

AAN DE LEDEN VAN „EXCELSIOR"

Willen de leden er aan denken, dat er a.s.

Maandag repetitie is en wel om 7 uur voor Accor»
deons en om 8.15 uur voor Mondaccordeons. Con»
vocaties volgen nog. Laat niemand weg 'blijven,

ieder nieuw lid is welkom! En als er iets niet naar
de zin is, wees flink en bepraat het, maar blijf

niet zonder reden weg. Alles kan opgelost wor>
den. Weglopers, wees nu flink en kom praten.

ONDERWIJS»EXAMEN V. E. V.

Op het dezer dagen te Amsterdam gehouden
V.E.V.»examen, slaagden voor het diploma sterk»

stroommonteur: L.M. van Beugen, J.J. van Doorn,
H. M. Huneker, A. Kesten, W. L. Knaap, G. Wie»
lard, M. G. de Zwart

Zij werden opgeleid door den leider van de cur»
sus te Haarlem, den heer B. P. Hoogendorp, Jac.

Marisplein 7, Amsterdam.
Aanmeldingsformulieren voor de nieuwe eur»

sus zijn verkrijgbaar bij het Gem. Electr. Bedrijf

in HaaTlem, 't Prov. Electr. Bedrijf Bloemendaal,
Umuïden en Zandvoort.

„SCHAKELS".
De toneelvereniging „Phoenix" zal op 5 Novem»

ber a.s. ihaar eerste uitvoering geven. Opgevoerd
zal worden „Schakels" van Herman Heijermans.

JAARVERGADERING SCHOOLBESTUUR
CHR. MIDDENSTANDSVEREN'IGING

Dinsdag jj. werd do eerste jaarvergadering ge»
houden van 'bestuur en leraren van <de Chr. Mid»
standvereniging te (Haarlem,
standsvereniging hier ter plaatse.

Uit de ter tafel gebrachte verslagen kon tot
groot genoegen worden geconstateerd, dat het af»

gelopen cursusjaar zeer gunstig was geweest.
De resultaten van 'het gehouden examen waren

zeer goed. 80% van de candidaten behaalde z'n
diploma.
De gezellige geest op de cursus werd door de

leraren geroemd.
Besloten werd om op het ingeslagen spoor ver*

der te gaan en bij voldoende deelname ook voor
1939 een cursus te organiseren.
Candidaatcursisten kunnen zich opgeven bij den

heer J. Roggeveen, Ged. Oude Gracht 81 en Boek*
handel v.<h. J. M. Stap, Grote Houtstraat 63.

GEBLUST.
In een schuurtje van een perceel aan de Emma»

weg vlogen enige kranten, welke over het stel ge»
legd waren in brand, zonder dat de twee dames,
die genoegelijk met elkander over allerlei^ zaken
(zoals vrouwen dat kunnen doen) spraken, iets

bemerkten. Gelukkig dat de bewoner zelf thuis»

kwam, want deze pakte enige emmers met water
en wist het vuur te blussen. De dames waren met
stomheid geslagen

EEN FLINKE VERBETERING.
Enige weken geleden wezen we op de slechte

toestand, waarin de verbindingsweg tussen -Elan»
Noord en het Stationsplein verkeerde, doch kort
daarop werd van gemeentewege de weg geheel
verbeterd en op uitstekende wijze! Deze week
heeft men voorts aan de Potgieterstraat langs het
voetbalveld van „De Zeemeeuwen" 'n stuk grond
tot trottoir gepromoveerd en geheel 'betegeld, het»
geen de straat onmiddellijk een ander en beter
aanzien heeft gegeven. De Plan»Noord bewoners
hebben over de zorg voor verfraaiingen de laatste
jaren niet te klagen!

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ -— TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKËN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

.PETROLEUM PER LITER ... 73^ cent

Drukwerk? Gertenbachs Drukkerij



Dames- en Herenkleermaker J* H* HENDRIKS - Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O*
Gedipl. Coupeur — COSTUUM naar maat vanaf f 25.~ - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-— loon met prima fourniture f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd.
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ZANDVOORT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT ÖFJ?ICJIjCLjLL DAJUCAJLIRAN 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
puiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Grertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

Hef j's een grote drogreden ie beweren,

zoals zovelen hebben gedaan: eens moet je

tóch vechten, vecht dan maar liever thans.

Een oorlog is nooit onvermijdelijk; als de

kansen 95 tegen 5 staan, geloof ik aan de

5% kans op behoud van de vrede.

BALDWIN.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Er is geen geld.

Nee, geld is er niet, als het gevraagd wordt, om
de werklozen een behoorlijker bestaan te waar»
borgen, of om onze kinderen onderwijs te laten
geven in niet overvolle klassen, of om honderd
en één andere reden die te maken hebben met
de geestelijke weerbaarheid en het materieel be»
staan der volken. In alle landen is 'het dan het»
zelfde liedje: er is geen getö.

Maar als het gaat om oorlogsvoorbereiding, dan
is er wèl geld. En als de oorlog voor de deur
staat, dan is er plotseling zelfs heel veel geld.

Hoeveel milliarden de volken in de loop der
laatste jaren telkens maar weer willig hebben
opgebracht voor een steeds verdergaande foewape»
nmg is ons niet bekend, maar wel weten we— door een publicatie in de United Press — dat
de 17 oorlogscnsisdagen in September bijna één
milliard gulden hebben gekost, dat is ongeveer
60 millioen gulden per dag. En ook weten we, dat
onze regering als vanzelfsprekend <ie 120 millioen
kreeg, die ze in verband met de oorlogsdreiging
vroeg.
Mij dunkt, dat uit dit alles twee dingen zijn te

leren. In de eerste plaats, dat er wél geld is, dat
iet argument van „er is geen geld" niets meer is

dan een praatje, en dat het er alleen maar om
gaat, waarvóór het geld gevraagd wordt. En nu
is het momenteel in de wereld nog zo gesteld, dat
er voor oorlog, — dus voor de meest onproduc»
tieve bezigheid — wèl altijd geld is of tenminste
komt, maar dat er voor honderden andere dingen
geen geld is of althans veel te weinig. En aange»
2ien de vraag, waarvoor wèl en waarvoor géén
geld beschikbaar zal worden gesteld, beslist wordt

vdoox_jie_ ze/fgefcozen^ regering en parlementen,
heeft het volk in de grond van de zaak slechts
zolang genoegen te nemen met de huidige wijze
van bestemming van het geld, als het zélf wil.

Dat het zich daarvan in de huidige omstandig»
heden dan ook eens extra rekenschap moge geven,
voor zover het er tenminste nog prijs op stelt in

een democratische en niet in een dictatoriale

staat te leven.

In de tweede plaats volgt uit de geweldige be»
dragen, die tot heden de bewapening heeft opge»
slorpt en wel speciaal in de laatste dagen van
September, dat de kosten van een werkelijke oor»

log eenvoudig niet te schatten zijn en voor alle

landen gewoonweg ruïneus moeten worden, voor
de kleine landen alreeds een paar weken na het
begin van de strijd.

Afgezien van iedere morele overweging moet
dus ook reeds de eenvoudige wil tot zelfbehoud
de kleine landen tot het inzicht 'brengen, dat zij

bezig zijn ver boven hun stand te leven, als zij

zich thans — net als duizend jaar geleden — nog
de weelde van een eventuele oorlog willen ver»

oorloven. Letterlijk en figuurlijk staat voor de
kleine landen meedoen aan een oorlog gelijk met
zelfmoord.
Ook hiervan moge het volk in de kleine landen

zich nu eindelijk eens terdege rekenschap geven,
opdat het ook ten opzichte van de bewapening,
waaraan de kleine landen zich tot heden nog
maar steeds als vanzelfsprekend onderwerpen,
zich late gelden vóór het te laat is.

DIXI.

Geachte Redactie, °

Aanvaardt Dixi debat?

Dit is geen vraag aan Dixi (anders denkt hij

weer, dat ik hem „uitdaag", „prikkel" of „forceer"
tot debat1) maar aan U en Uw lezers. Zo neen,
dan mag hij mijn uitdrukking „Dixi weigert de»

bat" geen insinuatie noemen, evenmin als hij het
recht heeft van uit zijn schuilhoek der anonimi»
teit invectieven in mijn richting te slingeren als:

„aanmatigende toon", „minderwaardige strijd»

wijze", „nóg lager peil" cd. (of hij mij daarmee
raakt is een andere vraag).

Allicht wil Dixi met zulke uitdrukkingen de
zwakte van zijn argumentuur bemantelen, maar
die legt hij weer bloot als hij meent te mogen
schrijven:
„En nu is het opmerkelijk, dat L. in dit stuk

evenmin als in zijn vorige uiteenzet, waarin het
goede bestaat van het huidige stelsel".

Deze bewering is een vergissing in drie instan»
tics, te weten:

1. Nergens heb ik gewaagd van „het 'huidige

stelsel". Zo iets bestaat m.i. niet. Wel signaleerde
ik huidige misvattingen, neigingen en daaruit
voortspruitende maatregelen enz.

2e. Zulke misvattingen heb ik niet verdedigd.
Integendeel noem ik ze funest en onvermijdelijke
oorzaken van toenemende ellende.5)

3e. Wel degelijk heb ik uiteengezet waarom
die huidige opvattingen zo funest zijn en waarom
het beginsel der vrije concurrentie juist (en zelfs

noodzakelijk) is. Zelfs gaf ik daarbij cijfervoor»

beelden (o.a. 1 Oct. 2e kolom, 4e al. v.o.)

Verderop schrijft hij: ons oude stelsel van „pro:
ductie om winst" maar productie om winst is

geen stelsel, doch een natuurlijk ibegrip evenals
men loopt om vooruit te komen en slaapt om
rust to hebben.
(Tegenwoordig hebbon wij productie voor de

„denaturatie", dus voor het verlies!) Winst is het
voordelige verschil tussen „lust" en „onlust".3)
Is „onlust" groter dan „lust", dan is er verlies.

Tegenwoordig haspelt men alle begrippen door
elkaar en door de napraterij wordt dat steeds
erger. Het is niet de winst die de maatschappij
schaadt maar de (gewelddadige) geldeis. Daaruit

ontstaat de geldbehoefte en daaruit weer: het
geldgebrek. De begrippen: winst of kapitaal heb»
ben daar niets mee te maken. Wij hebben (ge»
zamenlijk) niet meer geld nodig dan wij (ge»

zamenlijk) van elkaar eisen voor ons aanbod; hoe
meer wij van elkaar eisen, des te meer komen
wij (gezamenlijk) te kort (omdat wij, zoals ik al

betoogde geen geld produceren). Het geld bijv. dat
de ondernemers aan de arbeiders' betalen, moeten
zij op hun beurt weer ontvangen hebben van de
arbeiders, want de ondernemers maken dit geld
niet, en vice versa. (Dit geldt voor alle groepen
tenopzichte van elkaar). Het is dus niet het geld
dat moet worden afgeschaft.maar de gewelddadige
geldefsen, hetgeen betekent: vrije concurrentie,
want daardoor worden zulke eisen (althans op
do duur) onmogelijk.
Omtrent mijn Welvaartsplan als aangekondigd

deel ik mede, dat thans een conferentie wordt
voorbereid met enkele vooraanstaande vertegen»
woordigers van middenstands» en loontrekkende
groepen. Als deze heeft plaats gehad hoop ik

daarop in Uw nuttig blad terug te komen.4
)

Inmiddels, met dank voor de plaatsina,

Uw LIEBAERTU*

*) Daar was geen sprake van. Ik stelde zelfs

voor een ander in zijn plaats te laten debatteren,
wel een bewijs, dat het mij te doen was om hef
resultaat en niet om hem te „kleineren" zoals hij
schrijft.

s
) In een aantal publicaties m verschillende

periodieken heb ik sedert 1920 de tegenwoordige
wantoestanden categorisch voorspeld en omschre»
ven op grond van de destijds opkomende neigin»
gen (in het bijzonder: het gewelddadige 'beperken
van de vrije concurrentie en prijsvorming.)

3
) Onder „lust" in sociaal»economische zin ver»

sta ik: de (verlangde) vrucht van arbeid en kapi»
taal. Onder „onlust": het onvrcugdige deel van
de aan te wenden arbeid plus verlies aan leapi»

taal of (en) kapitaalvrucht.
') Ik kan Dixi garanderen, dat dit plan, indien

aanvaard, grote vreugde zal brengen in alle arme
gezinnen en een eind zal maken, niet alleen aan
de zgn. „werkloosheid", maar ook aan de diepe
ellenden van de zgn. „werkverschaffing" (die m.i.

nog erger is dan de „werkloosheid".)

Antwoord.

Ik gevoel geen behoefte hieraan één woord van
verweer of bestrijding toe te voegen. Laten we
hopen, dat L's welvaartsplan althans zó duidelijk
gesteld is, dat we kunnen begrijpen wat hij pre»
cies wil en niet wil. In dat geval zal ik graag nog
eens weer proberen met hem van gedachten te

wisselen.
DIXI.

Van de Redactie.

Deze polemiek menen we nu wel te kunnen
sluiten. —

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 30 Sept. tot en met 6 October 1938.

Geboren: Aaltje, dochter van A. Koper en E.
Schraal, 'Hobbemastraat 21; Maartje Adriana,
dochter van P. Koper en T. Fahle, Da Costapl. 5.

Ondertrouwd: J. Keur en M. Aicholzer, Haar»
lemmerstraat 50; P. C. Terol en E. Szaraz, Noor»
derstraat 8.

Gehuwd: K. C. Vinken en C. A. Uitermark,
Oosterlaan 13, Heemstede; W. Koper en M. J-

Jakomeit, C. Huygensstraat 24.

Gevestigde personen:
D. Offenberg, van 'Haarlem, Spoorbuurtstr. 14-

I. Andreson, van A'dam, Boul. de Favauge 29.

W. Blonk, van Utrecht, Zuiderstraat 17.

E. Winter, van Bussum, Boul. de 'Favauge 16.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITIN G.

2751 Meijer, A-D.J.F.; Coupeur, Koninginnew. 10

HULDIGING VAN MEESTER POOTS.
Vrijdagavond 30 Sept. had in de versierde vijfde

klas van school B de huldiging plaats van iMeester
Poots. Om ong. acht uur werden de jubilaris en
zijn vrouw in een auto van hun woning gehaald.

In de school hadden zich intussen tal van vrien»

den en oud=leerIingen verenigd en werd de jubi»

laris hartelijk toegesproken door den waarnemend
voorzitter der oudercommissie, den heer M. Au»
kema, die getuigde van de roep, die er van Mees»
ter Poots uitging. Met enige hartelijke woorden
richtte het hoofd der school, de heer H. van Eke»
ren, zich vervolgens tot den jubilaris en mevr.
Poots, en dankte hen voor wat zij voor de school
gedaan hadden en voor de vriendschap, die hij

van hen ondervonden had. Namens 'het personeel
der school bood hij den jubilaris een blijvende
herinnering aan en na een opgewekt „Lang zal

hij leven", werden meester Poots door een oud»
leerlinge, mej. van der Mije, een mooie fauteuil

en een prachtig rookstel aangeboden, namens de
leerlingen en oud»leerlingen. Daarna werden de
aanwezigen op de gevoelige plaat vereeuwigd en
werd er koffie geschonken. 'Getroffen werd Mees»
ter Poots door 'het gedicht, dat een koTte samen»
vatting gaf van alles wat er in die 25 jaren was
gebeurd en waarvoor de dichteres, mcj. B.Ottcn,
alle hulde verdient. Mej. v.d. Mijc droeg 'het ver»
dienstclijk voor. Met enige hartelijke woorden
dankte de jubilaris allen, die aan het slagen van
deze avond hadden meegewerkt.
(De muziek hield de stemming er uitstekend in,

er werd zelfs een muzikale rondgang door de gang
gemaakt, meester Poots en zijn vrouw gingen de
hoogte in, er werd zelfs een bescheiden dansje
gemaakt, kortom, het was een zeer genoeglijke
avond, die de Oudercommissie van school B veel
voldoening moet hebben gegeven en voor den ju»

bilaris onvergetelijk zal zijn.

VEILING.

Deze week werden de huizen Boul. de Favauge
17—18—19 geveild door Notaris J. H. Bremmers.
Koper werd makelaar W. Paap q.q. voor de som
van ƒ 25.500.

SPORT

VOETBAL.

Hoewel Zandvoort Zondag met 2— van V.V.A.
heeft gewonnen, is het publiek nochtans geheel
onvoldaan huiswaarts gekeerd. Na de goede eind»

spurt in het afgelopen seizoen, hebben de. Zand»
voortse voetballiefhebbers meer van de geelblau»
wen verwacht dan wat in de beide thuiswedstrij»

den te zien werd gegeven. Hoewel Weber c.s.

bijna de volle 90 minuten in de aanval zijn ge»

weest, zag de voorhoede eerst tegen het einde
kans, de V.V.A.»defensie te passeren. Een voor»
hoede, die ernstig verzwakt blijkt te zijn door
de afwezigheid van Schut, omdat deze de enige
speler was die ook met z'n hoofd een doelpunt
kon scoren. Een mooie hoge voorzet of hoekschop
wordt thans steeds een prooi van de tegenpartij.
Hier ligt voor trainer .Hamel nog een groot ar»

beidsveld braak.
De Zeemeeuwen hadden in een herboren A.P.

G.S. een minder gemakkelijke prooi dan wij ver»
moedden. Hoewel de oranjezwarten wel iets s~ter»

ker waren en vooral tegen het einde het doel der
tegenstanders 'bestookten, moesten zij met een ge»
lijk spel (2—2) tevreden zijn.

Zeemeeuwen 2 bleef thuis tegen 'H.E.D.W. 2
met 2—1 in de meerderheid en daar Koper c.s.

vorige week niet met 2—1 verloren, doch met
dezelfde cijfers wonnen van S.D.W. 2, gaan de
oranie/warte»reservers na 3 wedstrijden ongesla»
gen aan het hoofd hunner afdeling.
Zandvoort ' 2, door de militaire dienst van

enkele spelers en door het afstaan van reserves
aan het eerste, kon 'het tegen het sterke Water»
graafsmeer 2 in Amsterdam niet bolwerken. Met
een 3—2 nederlaag keerde zij naar Zandvoort te»

rug.
Zandvoort—VV.V . 2—0.

Toen de geelblauwen zich in het veld opstelden
voor de wedstrijd tegen de roodzwarte Amsterdam
mers, deed het ons genoegen te constateren, dat
men Andr. Weber weder op de linkshalfplaats
had opgesteld. De halflinie, waarin E. Keesman
nog meespeelde, was daardoor stukken sterker
geworden. Jan v.d. Bos, die zich niet fit gevoelde,
liet zich door J. Keesman vervangen, terwijl Gijs
Keur de rechtsbinnenplaats innam. Laat ons da»
delijk zeggen: met zeer veel succes. Op deze
plaas betekende Gijs' spel een versterking van de
voorhoede, die trouwens, ook nu nog, best wat
versterking kan gebruiken.
Wij hebben in ons verslag van Zandvoort

—

Bloemendaal de beide vleugelspelers, al was hun
spel onvoldoende, niet becritiseerd, omdat zij te
weinig gelegenheid hadden gekregen, aan het spel
deel te nemen. Maar nu moet ons dan van het
hart, dat Jo Keur nog heel wat capaciteiten te
kort komt om in dit milieu de taak te vervullen
van *n rechtsbuiten. Hij was 'n heel zwak punt en
.als men weet, welke belangrijke taak de vleugel»
spelers in het tegenwoordige systeem vervullen,
o.m. de plicht om doelpunten te maken, begrijpt
men, dat zijn falen heel sterk zijn stempel drukt
op de verrichtingen van de gehele voorhoede. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat zijn slechte conditie
moet worden geweten aan het feit, dat hij de laat»

ste tijd zonder bril speelt. We hebben dezen spe»
Ier vroeger althans heel wat betere wedstrijden
zien speien.
'Harry Bloemendal 'blijft een speler die de kunst

verstaat, het publiek hels te doen worden wegens
zijn soms meer dan laks spel, om het een ogenblik
later tot enthousiasme te brengen om zijn han»
digheid en prachtige schoten. Beslist fout vinden
we het, hem in arren moede linksbinnen te plaat»
sen. Zijn plaats is alleen de middenvoorplaats, en
dan hoeft hij o.i. niet meer te doen dan tussen
de beide backs te wachten op een goed aange»
geven bal, teneinde alsdan zijn kans te wagen. De
binnenspelers zullen het dan wat zwaarder heb»
ben, maar daaraan is niets te doen. Echter komt
bij dit systeem veel, zeer veel aan op de twee
vleugelspelers; zijn die onvoldoende ,dan betekent
Harry voor de tegenpartij geen gevaar.

De wedstrijd.
Hoewel Zandvoort de eerste helft tegen de felle

wind moest optornen, bleek dit geen bezwaar om
de gasten op eigen speelhelft terug te dringen.
De nu sterke geelblauwe verdediging en halfhnie
zette onophoudelijk haar voorhoede aan het werk,
die werkelijk goed combineerde en plaatste, maar
aan de afwerking ontbrak veel. Toch zou de rust
niet met blanco stand zijn aangebroken,wanneer de
scheidsrechter Zandvoort niet twee strafschoppen
had onthouden. Twee maal werd Gijs Keur, de
gangmaker in de aanval, zeer duidelijk in het
strafschopgebied ten val gebracht, doch de scheids
rechter had niets gezien.
Na de thee was de thuisclub zo mogelijk nos

meer in de aanval, maar de voorhoede bleek schot
loos. Tenslotte kregen de bezoekers het gevoel,
dat ze nog niet geheel kansloos waren en fel kwa»
men ze opzetten. De vleugelspelers kwamen
steeds meer in actie en zowel E. Keesman als A.
Weber moesten alle zeilen bijzetten om de s'itu»

atic meester te worden. De Amsterdammers, en
speciaal hun lange linksbinncn, begonnen zelfs

wat al te fors, en naar onze smaak had deze spe»
Ier zeker cen waarschuwing verdiend. Wat kan
een scheidsrechter een wedstrijd toch verknoeien!
De leider van Zondag, die o.m. de fout begin met
z'n fluitje in de hand te lopen, waardoor hij

steeds te Iaat floot, zag de overtredingen eerst,
toen het spel al lang niet meer zo fair was.
Nog 10 minuten waren er te spelen en nog

steeds was de stand —0. Toen gebeurde het.
Jb. Keesman gaf een boogbal, die vlak voor doel
neer kwam. V.V.A.'s keeper liet de bal over z'n
handen glippen en de actieve Gijs was er als de
kippen bij om het leder in het net te plaatsen.

Slechts enkele minuten later kwam het tweede
doelpunt, een echte „Harry»goal". Hij kreeg de

bal zeker op een 40 meter afstand voor doel toe»
gespeeld, er stonden geen 'backs tegenover hem
en met een trap van z'n linkervoet vloog de bal
keihard en onhoudbaar vlak langs de binnenkant
van de paal in het doel. 2—0.

En het publiek dat Harry zo»cven had toege»
roepen, dat hij maar naar bed moest gaan, juichte
hem nu toe.

Nadat Oomstce nog met de hand een gevaar»
lijkc aanval van V.V.A. had onderbroken, welke
overtreding den scheidsrechter was ontgaan, kon»
den de spelers inrukken.

A-s. Zondag.
Zeemeeuwen krijgt thuis cen belangrijke wed»

strijd tegen de nieuwe 3e klasser Ripperda. Beide
elftallen zijn na 3 wedstrijden nog ongeslagen.Dit
wordt o.i. voor de oranjezwarten een heel zware
wedstrijd.
Zandvoort gaat naar Aalsmeer. Op papier moet

dit cen gemakkelijke overwinning onzer plaats»

genoten worden.
J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag /./.:

A.P.G-S. 1—Zeemeeuwen 1, 2—2.

Zeemeeuwen 2—H.E.D.W. 2, 2—1.

Hillegom 2—Zeemeeuwen 3, 2—4.

Zeemeeuwen 5—V.O.G. 2, 5—0.

Haarlem e jun.—Zeemeeuwen jun., 5—2.

Zeemeeuwen a adsp—R.C.1 1. a, 1—1.

Zeemeeuwen b—RS.H. d, 1—9.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Zeemeeuwen 1—Ripperda 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—R.C.H. 7, 10 uur.

'JIF.C. 5—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

Zeemeeuwen 5—Nieuw Vennep 2, 10 uur.

Zeemeeuwen jun.—Hillegom jun, 12 uur.

Adsp. Competitie:
Haarlem a—Zeemeeuwen a, 3.30 uur.

Haarlem d—Zeemeeuwen b, 3.30 uur.

Als lid werden aangenomen de heren G. Paap
en A. Zwemmer.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT".

De wedstrijd tegen V.V.A. van j.1. Zondag
heeft voor Zandvoort een 2— overwinning opge»
levetd. Om te zien was het geen mooie wedstrijd,
maar het systeem der tegenpartij maakte mooi
spel ten enen male onmogelijk. Het spel van V.
V.A. was geheel gebaseerd op de verdediging-
Zandvoort was dan ook bijna de gehele wedstrijd
in de aanval, met uitzondering van 'het laatste

kwartier, toen het reeds 2— stond en de bezoe»
kers van tactiek gingen veranderen en de half*

linie meer naar voren ging. Maar de achterhoede
van de thuisclub was volkomen opgewassen tegen
deze aanvallen en het'Zandvoortse doel heeft dan
ook niet veel gevaarlijke ogenblikken beleefd. De
voorhoede van Zandvoort was wel het zwakste
gedeelte van het elftal.

De overwinning 'is overigens volkomen ver»

diend, al mag de manier waarop het verkregen
werd niet veel voldoening geven.
Zandvoort 2, dat door verschillende omstandig»

heden zeer onvolledig moest uitkomen, verloor
in Amsterdam met 3—2 van Watergraafsmeer 2.

We geloven toch wel, als ons tweede volledig uit

kan komen, dat ze zeker een van de sterkste clubs

in deze afdeling zal gaan behoren.
Zandvoort 3 boekte haar tweede overwinning

voor de competitie. Met verschillende invallers

spelende is het resultaat 3—2 tegen Spaarnevo»
gels niet slecht te noemen.
Damiaten bleek voor Zandvoort 4 te sterk, wat

de uitslag 7—1 wel bewijst. We achten deze club
wel de sterkste in de afdeling.

Zandvoort 5 was vrij, terwijl het zesde werd uit

gesteld.

Junioren A won van R.CH. e met 5—1. Junio»

ren B deed hier niet voor onder en versloeg Haar»
lem e met 6—1.

De adspiranten verloren met 9— van Heemste»
de adspiranten. Deze afdeling lijkt ons wel wat
te zwaar voor onze adspiranten.

A.s. Zondag moet Zandvoort 1 naar Aalsmeer.
Aalsmeer is een elftal dat tot de laatste minuut
volhoudt en zeer enthousiast speelt. Oppassen is

dan ook de boodschap voor ons eerste. We voot»
spellen met een gerust hart een overwinning.
Zandvoort 2 speelt haar eerste thuiswedstrijd

en wel tegen S.L.T.O. 2 om 2 uur. Als ons tweede
volledig kan uitkomen, dan achten wij haar in
staat om minstens een gelijk spel te behalen.
Ons derde zal flink haar best moeten doen om

R.C.H. 6 de baas te blijven. Om bij de leiders te
blijven, moet er zeker gewonnen worden, jongens!

"Zandvoort 4 heeft wat goed te maken na de
nederlaag van verleden week. T.H.B. 2 is haar
tegenstander. We rekenen minstens op 1 puntje,

heren!
'De veteranen moeten naar Hillinen 4, terwijl

Zandvoort 6 'bij D-I.O. 4 op bezoek gaat. Hier zijn

we benieuwd naar de resultaten.

Junioren A gaat met een paar invallers naar
E.D.O..b. We hopen dat de verzwakking in het
elftal geen nederlaag ten gevolge zal hebben.
Junioren B gaat naar D.S.K. jun. en zullen wel

flink aan moeten pakken om een eervol resultaat

to behalen. De adspiranten zijn vrij.

Het volledig programma voor a.s Zondag luidt:

Aalsmeer 1—Zandvoort 1, 2 uur.
Zandvoort 2—S.L.T.O. 2, 2 uur.

Zandvoort 3—R.C.H. 6, 10 uur.

Zandvoort 4—T.H.B. 2, 10 uur.

Hillinen 4—Zandvoort 5, 10 uur.

D.I.O. 4—Zandvoort 6, 11.30 uur.

E.D.O. jun. b—Junioren a, 12 uur.

Junioren b—D.S.K. jun. a, 12 uur

Wc hebben nog cen ernstig woordje te zeggen
tot onze supporters. Het is bij de laatste wedstrij»

den herhaaldelijk voorgekomen, dat de supporters
op zijn zachtst uitgedrukt, absoluut ontoelaatbare
uitlatingen tegen onze spelers en tegen die der
tegenpartij en tegen den scheidsrechter bezigden.
Dit heeft een zeer slechte uitwerking op vele spe»

i leis. en men bereikt juist het tegenovergestelde
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Dames- en Herenkleermaker J* H* HENDRIKS - Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O*
Gedipl. Coupeur — COSTUUM naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-— loon met prima fourniture f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd.
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Het is een grote drogreden te beweren,

zoals zovelen hebben gedaan: eens moet je

tóch vechten, vecht don maar liever thans.

Een oorlog is nooit onvermijdelijk; als de

kansen 95 tegen 5 staan, geloof ik aan de

5% kans op behoud van de vrede.

BALDWIN.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Er is geen geld.

Nee, geld is er niet, als het gevraagd wordt, om
de werklozen een behoorlijker bestaan te waar»
borgen, of om onze kinderen onderwijs te laten
geven in niet overvolle klassen, of om honderd
en één andere reden die te maken hebben met
de geestelijke weerbaarheid en het materieel be»
staan der -volken. In alle landen is 'het dan het»
zelfde liedje: er is geen geld.

Maar als het gaat om oorlogsvoorbereiding, dan
is er wèl geld. En als de oorlog voor de deur
staat, dan is er plotseling zelfs heel veel geld.

Hoeveel milliarden de volken in de loop der
laatste jaren telkens maar weer willig hebben
opgebracht voor een steeds verdergaande bewape»
nmg is ons niet bekend, maar wel weten we— door een publicatie in de United Press — dat
de 17 oorlogscrisisdagen in September bijna één
milliard gulden hebben gekost, dat is ongeveer
60 millioen gulden per dag. En ook weten we, dat
onze regering als vanzelfsprekend <le 120 millioen
kreeg, die ze in verband met de oorlogsdreiging
vroeg.
Mij dunkt, dat uit dit alles twee dingen zijn te

leren. In de eerste plaats, dat er wél geld is, dat
het argument van „er is geen geld" niets meer is

dan een praatje, en dat het er alleen maar om
gaat, waarvóór het geld gevraagd wordt. En nu
is het momenteel in de wereld nog zo gesteld, dat
er voor oorlog, — dus voor de meest onproduc»
tieve bezigheid — wèl altijd geld is of tenminste
komt, maar dat er voor honderden andere dingen
geen geld is of althans veel te weinig. En aange»
zien de vraag, waarvoor wèl en waarvoor géén
geld beschikbaar zal worden gesteld, beslist wordt
^door,jie__ze/fgefcozen „ regering en parlementen,
heeft het volk in de grond van de zaak slechts
zolang genoegen te nemen met de huidige wijze
van bestemming van het geld, als het zélf wil.

Dat het zich daarvan in de huidige omstandig»
heden dan ook eens extra rekenschap moge geven,
voor zover het er tenminste nog prijs op stelt in

een democratische en niet in een dictatoriale

staat te leven.

In de tweede plaats volgt uit de geweldige be»
dragen, die tot heden de bewapening heeft opge»
slorpt en wel speciaal in de laatste dagen van
September, dat de kosten van een werkelijke oor»
log eenvoudig niet te schatten zijn en voor alle

landen gewoonweg ruïneus moeten worden, voor
de kleine landen alreeds een paar weken na het
begin van de strijd.

Afgezien van iedere morele overweging moet
dus ook reeds de eenvoudige wil tot zelfbehoud
de kleine landen tot het inzicht brengen, dat zij

bezig zijn ver boven hun stand te leven, als zij

zich thans — net als duizend jaar geleden — nog
de weelde van een eventuele oorlog willen ver»

oorloven. Letterlijk en figuurlijk staat voor de
kleine landen meedoen aan een oorlog gelijk met
zelfmoord.
Ook hiervan moge het volk in de kleine landen

zich nu eindelijk eens terdege rekenschap geven,
opdat het ook ten opzichte van de bewapening,
waaraan de kleine landen zich tot heden nog
maar steeds als vanzelfsprekend onderwerpen,
zich late gelden vóór het te laat is.

DIXI.

Geachte Redactie, °

Aanvaardt Dixi debat?

Dit is geen vraag aan Dixi (anders denkt hij

weer, dat ik hem „uitdaag", „prikkel" of „forceer"
tot debat1) maar aan U en Uw lezers. Zo neen,
dan mag hij mijn uitdrukking „Dixi weigert de»
bat" geen insinuatie noemen, evenmin als hij het
recht heeft van uit zijn schuilhoek der anonimi»
teit invectieven in mijn richting te slingeren als:

„aanmatigende toon", „minderwaardige strijd»

wijze", „nóg lager peil" e.d. (of hij mij daarmee
raakt is een andere vraag).

Allicht wil Dixi met zulke uitdrukkingen de
zwakte van zijn argumentuur bemantelen, maar
die legt hij weer bloot als hij meent te mogen
schrijven:
„En nu is het opmerkelijk, dat L. in dit stuk

evenmin als in zijn vorige uiteenzet, waarin het
goede bestaat van het huidige stelsel".

Deze bewering is een vergissing in drie instan»
tics, te weten:

1. Nergens heb ik gewaagd van „hef huidige
stelsel". Zo iets bestaat m.i. niet. Wel signaleerde
ik huidige misvattingen, neigingen en daaruit
voortspruitende maatregelen enz.

2e. Zulke misvattingen heb ik niet verdedigd.
Integendeel noem ik ze funest en onvermijdelijke
oorzaken van toenemende ellende.2)

3e. Wel degelijk heb ik uiteengezet waarom
die huidige opvattingen zo funest zijn en waarom
het beginsel der vrije concurrentie juist (en zelfs

noodzakelijk) is. Zelfs gaf ik daarbij cijfervoor»

beelden (o.a. 1 Oct. 2e kolom, 4e al. v.o.)

Verderop schrijft hij: ons oude stelsel van „pro:
ductie om winst" maar productie om winst is

geen stelsel, doch een natuurlijk ibegrip evenals
men loopt om vooruit te komen en slaapt om
rust te hebben.
(Tegenwoordig hebbon wij productie voor de

„denaturatie", dus voor het verlies!) Winst is liet

voordelige verschil tussen „lust" en „onlust".3
)

Is „onlust" groter dan „lust", dan is er verlies.

Tegenwoordig haspelt men alle begrippen door
elkaar en door de napraterij wordt dat steeds
erger. Het is niet de winst die de maatschappij
schaadt maar de (gewelddadige) geldeis. Daaruit

ontstaat de geldbehoefte en daaruit weer: het
geldgebrek. 'De begrippen: winst of kapitaal heb»
ben daar niets mee te maken. Wij hebben (ge»
zamenlijk) niet meer geld nodig dan wij (ge»
zamenlijk) van elkaar eisen voor ons aanbod; hoe
meer wij van elkaar eisen, des te meer komen
wij (gezamenlijk) te kort (omdat wij, zoals ik al

betoogde geen geld produceren). Het geld bijv. dat
de ondernemers aan de arbeiders' betalen, moeten
zij op hun beurt weer ontvangen hebben van de
arbeiders, want de ondernemers maken dit geld
niet, en vice versa. (Dit geldt voor alle groepen
tenopzichte -van elkaar). Het is dus niet het geld
dat moet worden afgeschaft,maar de gewelddadige
geldeisen, hetgeen betekent: vrije concurrentie,
want daardoor worden zulke eisen (althans op
de duur) onmogelijk.
Omtrent mijn Welvaartsplan als aangekondigd

deel ik mede, dat thans een conferentie wordt
voorbereid met enkele vooraanstaande vertegen»
woordigers van middenstands» en loontrekkende
groepen. Als deze heeft plaats gehad hoop ik

daarop in Uw nuttig blad terug te komen.4
)

Inmiddels, met dank voor de plaatsing,

Uw LIEBAERTU^

*) Daar was geen sprake van. Ik stelde zelfs

voor een ander in zijn plaats te laten debatteren,
wel een bewijs, dat het mij te doen was om hef
resultaat en niet om hem te „kleineren" zoals hij
schrijft.

s
) In een aantal publicaties m verschillende

periodieken heb ik sedert 1920 de tegenwoordige
wantoestanden categorisch voorspeld en omschre»
ven op grond van de destijds opkomende neigin»
gen (in het bijzonder: het gewelddadige 'beperken
van de vrije concurrentie en prijsvorming.)

3
) Onder „lust" in sociaal»economische zin ver»

sta ik: de (verlangde) vrucht van arbeid en kapi»
taal. Onder „onlust": het onvrcugdige deel van
de aan te wenden arbeid plus verlies aan kapi»
taal of (en) kapitaalvrucht.

4
) Ik kan Dixi garanderen, dat dit plan, indien

aanvaard, grote vreugde zal brengen in alle arme
gezinnen en een eind zal maken, niet alleen aan
de zgn. „werkloosheid", maar ook aan de diepe
ellenden van de zgn. „werkverschaffing" (die m.i.

nog erger is dan de „werkloosheid".)

Antwoord.

Ik gevoel geen behoefte hieraan één woord van
verweer of bestrijding toe te voegen. Laten we
hopen, dat L's welvaartsplan althans zó duidelijk
gesteld is, dat we kunnen begrijpen wat hij pre»
cies wil en niet wil. In dat geval zal ik graag nog
eens weer proberen met hem van gedachten te

wisselen.
DIXI.

Van de Redactie.

Deze polemiek menen we nu wel te kunnen
sluiten. —

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 30 Sept. tot en met 6 October 1938.

Geboren: Aaltje, dochter van A. Koper en E.
Schraal, 'Hobbemastraat 21; Maartje Adriana,
dochter van P. Koper en T. Fahle, Da CostapL 5.

Ondertrouwd: J. Keur en M. Aicholzer, Haar»
lemmerstraat 50; P. C. Terol en E. Szaraz, Noor»
derstraat 8.

Gehuwd: K. C. Vinken en C. A. Uitermark,
Oosterlaan 13, Heemstede; W. Koper en M. J.

Jakomeit, C. Huygensstraat 24.

Gevestigde personen:
D. Offenberg, van 'Haarlem, Spoorbuurtstr. 14-

I. Andreson, van A'dam, Boul. de Favauge 29.

W. Blonk, van Utrecht, Zuiderstraat 17.

E. Winter, van Bussum, Boul. de Favauge 16.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITING.

2751 Meijer, A-D.J.F.; Coupeur, Koninginnew. 10

HULDIGING VAN MEESTER POOTS.
Vrijdagavond 30 Sept. had in de versierde vijfde

klas van school B de huldiging plaats van iMeester
Poots. Om ong. acht uur werden <de jubilaris en
zijn vrouw in een auto van hun woning gehaald.
In de school hadden zich intussen tal van vrien»

den en oud»leerlingen verenigd en werd de jubi»

laris hartelijk toegesproken door den waarnemend
voorzitter der oudercommissie, den heer M. Au»
kema, die getuigde van de roep, die er van Mees»
ter Poots uitging. Met enige hartelijke woorden
richtte het hoofd der school, de heer >H. van Eke»
ren, zich vervolgens tot den jubilaris en mevr.
Poots, en dankte hen voor wat zij voor de school
gedaan hadden en voor de vriendschap, die hij

van hen ondervonden had. Namens het personeel
der school bood hij den jubilaris een blijvende
herinnering aan en na een opgewekt „Lang zal

hij leven", werden meester Poots door een oud»
leerlinge, mej. van der Mijc, een mooie fauteuil

en een prachtig rookstel aangeboden, namens de
leerlingen en oud»leerlingen. Daarna werden de
aanwezigen op de gevoelige plaat vereeuwigd en
werd er koffie geschonken. 'Getroffen werd Mees»
ter Poots door 'het gedicht, dat een koTte samen»
vatting gaf van alles wat er in die 25 jaren was
gebeurd en waarvoor de dichteres, mej. B.Ottcn,
alle hulde verdient. Mej. v.d. Mijc droeg het ver»
dienstclijk voor. Met enige hartelijke woorden
dankte de jubilaris allen, die aan het slagen van
deze avond hadden meegewerkt.
De muziek hield de stemming er uitstekend in,

er werd zelfs een muzikale rondgang door de gang
gemaakt, meester Poots en zijn vrouw gingen de
hoogte in, er werd zelfs een bescheiden dansje
gemaakt, kortom, het was een zeer genoeglijke
avond, die de Oudercommissie van school B veel
voldoening moet 'hebben gegeven en voor den ju»

hilaris onvergetelijk zal zijn.

VEILING.

Deze week werden de huizen Boul. de Favauge
17—18—19 geveild door Notaris J. H. Bremmers.
Koper werd makelaar W. Paap q.q. voor de som
van ƒ 25.500.

SPORT

VOETBAL.

Hoewel Zandvoort Zondag met 2— van V.V.A.
heeft gewonnen, is het publiek nochtans geheel
onvoldaan huiswaarts gekeerd. Na de goede eind»

spurt in het afgelopen seizoen, hebben de- Zand»
voortse voetballiefhebbers meer van de geelblau»
wen verwacht dan wat in de beide thuiswedstrij»
den te zien werd gegeven. Hoewel Weber c.s.

bijna de volle 90 minuten in de aanval zijn ge»

weest, zag de voorhoede eerst tegen het einde
kans, de V.V.A.»defensie te passeren. Een voor»
hoede, die ernstig verzwakt blijkt te zijn door
de afwezigheid van Schut, omdat deze de enige
speler was die ook met z'n hoofd een doelpunt
kon scoren. Een mooie hoge voorzet of hoekschop
wordt thans steeds een prooi van de tegenpartij.

Hier ligt voor trainer Hamel nog een groot ar»

beidsveld braak.
De Zeemeeuwen hadden in een herboren A.P.

G.S. een minder gemakkelijke prooi dan wij ver»
moedden. Hoewel de oranjezwarten wel iets s~ter»

ker waren en vooral tegen het einde het doel der
tegenstanders 'bestookten, moesten zij met een ge»
lijk spel (2—2) tevreden zijn.

Zeemeeuwen 2 bleef thuis tegen 'H.E.D.W. 2
met 2—1 in de meerderheid en daar Koper c.s.

vorige week niet met 2—1 verloren, doch met
dezelfde cijfers wonnen van S.D.W, 2, gaan de
oranie/warte»reservers na 3 wedstrijden ongesla»
gen aan het hoofd hunner afdeling.

Zandvoort ' 2, door de militaire dienst van
enkele spelers en door het afstaan van reserves
aan het eerste, kon 'het tegen het sterke Water»
graafsmeer 2 in Amsterdam niet bolwerken. iMct
een 3—2 nederlaag keerde zij naar Zandvoort te»

rug.

Zandvoort—V.V.V. 2—0.

"Toen de geelblauwen zich in het veld opstelden
voor de wedstrijd tegen de roodzwarte Amsterdam
mers, deed het ons genoegen te constateren, dat
men Andr. Weber weder op de linkshalfplaats
had opgesteld. De halflinie, waarin E. Keesman
nog meespeelde, was daardoor stukken sterker
geworden. Jan v.d. Bos, die zich niet fit gevoelde,
het zich door J. Keesman vervangen, terwijl Gijs
Keur de rechtsbinnenplaats innam. Laat ons da»
delijk zeggen: met zeer veel succes. Op deze
plaas betekende Gijs' spel een versterking van de
voorhoede, die trouwens, ook nu nog, best wat
versterking kan gebruiken.
Wij hebben in ons verslag van Zandvoort

—

Bloemendaal de beide vleugelspelers, al was hun
spel onvoldoende, niet becritiseerd, omdat zij te
weinig gelegenheid hadden gekregen, aan het spel
deel te nemen. Maar nu moet ons dan van het
hart, dat Jo Keur nog heel wat capaciteiten te
kort komt om in dit milieu de taak te vervullen
van *n rechtsbuiten. Hij was 'n heel zwak punt en
.als men weet, welke belangrijke taak de vleugel»
spelers in het tegenwoordige systeem vervullen,
o.m. de plicht om doelpunten te maken, begrijpt
men, dat zijn falen heel sterk zijn stempel drukt
op de verrichtingen van de gehele voorhoede. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat zijn slechte conditie
moet worden geweten aan het feit, dat hij de laat»
ste tijd zonder bril speelt. We hebben dezen spe»
Ier vroeger althans heel wat betere wedstrijden
zien spelen.
IHarry Bloemendal 'blijft een speler die de kunst

verstaat, het publiek hels te doen worden wegens
zijn soms meer dan laks spel, om het een ogenblik
later tot enthousiasme te brengen om zijn han»
digheid en prachtige schoten. Beslist fout vinden
we het, hem in arren moede linksbinnen te plaat»
sen. Zijn plaats is alleen de middenvoorplaats, en
dan hoeft hij o.i. niet meer te doen dan tussen
de beide backs te wachten op een goed aange»
geven bal, teneinde alsdan zijn kans te wagen. De
binnenspelers zullen het dan wat zwaarder heb»
ben, maar daaraan is niets te doen. Echter komt
bij dit systeem veel, zeer veel aan op de twee
vleugelspelers; zijn die onvoldoende ,dan betekent
Harry voor de tegenpartij geen gevaar.

De wedstrijd.
Hoewel Zandvoort de eerste helft tegen de felle

wind moest optornen, bleek dit geen bezwaar om
de gasten op eigen speelhelft terug te dringen.
De nu sterke geelblauwe verdediging en halfhnie
zette onophoudelijk haar voorhoede aan het werk,
die werkelijk goed combineerde en plaatste, maar
aan de afwerking ontbrak veel. Toch zou de rust
niet met blanco stand zijn aangebroken,wanneer de
scheidsrechter Zandvoort niet twee strafschoppen
had onthouden. Twee maal werd Gijs Keur, de
gangmaker in de aanval, zeer duidelijk in het
strafschopgebied ten val gebracht, doch de scheids
rechter had niets gezien.
Na de thee was de thuisclub zo mogelijk nos

meer in de aanval, maar de voorhoede bleek schot
loos. Tenslotte kregen de bezoekers het gevoel,
dat ze nog niet geheel kansloos waren en fel kwa»
men ze opzetten. De vleugelspelers kwamen
steeds meer in actie en zowel E. Keesman als A.
Weber moesten alle zeilen bijzetten om de s'itu»

atic meester te worden. De Amsterdammers, en
speciaal hun lange linksbinncn, begonnen zelfs
wat al te fors, en naar onze smaak had deze spe»
Ier zeker cen waarschuwing verdiend. Wat kan
een scheidsrechter een wedstrijd toch verknoeien!
De leider van Zondag, die o.m. de fout begin met
z'n fluitje in de hand te lopen, waardoor hij

steeds te Iaat floot, zag de overtredingen eerst,
toen het spel al lang niet meer zo fair was.
Nog 10 minuten waren er te spelen en nog

steeds was de stand —0. Toen gebeurde het.
Jb. Keesman gaf een boogbal, die vlak voor doel
neer kwam. V.V.A.'s keeper liet de bal over z'n
handen glippen en de actieve Gijs was er als de
kippen bij om het leder in het net te plaatsen.

Slechts enkele minuten later kwam het tweede
doelpunt, een echte „Harry»goaI". Hij kreeg de

bal zeker op een 40 meter afstand voor doel toe»
gespeeld, er stonden geen 'backs tegenover hem
en met cen trap van z'n linkervoet vloog de bal
keihard en onhoudbaar vlak langs de binnenkant
van de paal in het doel. 2—0.

En het publiek dat Harry zo»cven had toeges
roepen, dat hij maar naar bed moest gaan, juichte
hem nu toe.

Nadat Oomstce nog met de hand een gevaar»
lijkc aanval van V.V.A. had onderbroken, welke
overtreding den scheidsrechter was ontgaan, kon»
den de spelers inrukken.

A-s. Zondag.
Zeemeeuwen krijgt thuis cen belangrijke wed»

strijd tegen de nieuwe 3e klasser Ripperda. Beide
elftallen zijn na 3 wedstrijden nog ongeslagen.Dit
wordt o.i. voor de oranjezwarten een heel zware
wedstrijd.
Zandvoort gaat naar Aalsmeer. Op papier moet

dit een gemakkelijke overwinning onzer plaats»
genoten worden.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag I.I.:

A.P.G-S. ]—Zeemeeuwen 1, 2—2.

Zeemeeuwen 2—H.E.D.W. 2, 2—1.
Hillegom 2—Zeemeeuwen 3, 2—4.

Zeemeeuwen 5—V.O.G. 2, 5—0.

Haarlem c jun.—Zeemeeuwen jun., 5—2.

Zeemeeuwen a adsp—R.C.1 1. a, 1—1.

Zeemeeuwen b—R S.'H. d, 1—9.

liet programma voor a.s. Zondag luidt:

Zeemeeuwen 1—Ripperda 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—R.C.H. 7, 10 uur.

'JTF.C. 5—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

Zeemeeuwen 5—Nieuw Vennep 2, 10 uur.

Zeemeeuwen jun.—Hillegom jun , 12 uur.

Adsp. Competitie:
Haarlem a—Zeemeeuwen a, 3.30 uur.

Haarlem d—Zeemeeuwen b, 3.30 uur.

Als lid werden aangenomen de heren G. Paap
en A. Zwemmer. ,

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT",

De wedstrijd tegen V.V.A. van j.1. Zondag
heeft voor Zandvoort een 2— overwinning opge»
leverd. Om te zien was het geen mooie wedstrijd,

maar het systeem der tegenpartij maakte mooi
spel ten enen male onmogelijk. Het spel van V.
V.A. was geheel gebaseerd op de verdediging-
Zandvoort was dan ook bijna de gehele wedstrijd
in de aanval, met uitzondering van 'het laatste

kwartier, toon het reeds 2— stond en de bezoe»
kers van tactiek ging3n veranderen en de half*

linie meer naar voren ging. Maar de achterhoede
van de thuisclub was volkomen opgewassen tegen
deze aanvallen en het'Zandvoortse doel heeft dan
ook niet veel gevaarlijke ogenblikken beleefd. De
voorhoede van Zandvoort was wel het ywakste
gedeelte van het elftal.

De overwinning 'is overigens volkomen ver»

diend, al mag de manier waarop het verkregen
werd niet veel voldoening geven.
Zandvoort 2, dat door verschillende omstandig»

heden zeer onvolledig moest uitkomen, verloor
in Amsterdam met 3—2 van Watergraafsmeer 2.

We geloven toch wel, als ons tweede volledig uit

kan komen, dat ze zeker een van de sterkste clubs

in deze afdeling zal gaan behoren.
Zandvoort 3 boekte haar tweede overwinning

voor de competitie. Met verschillende invallers

spelende is het resultaat 3—2 tegen Spaarnevo»
gels niet slecht te noemen.
Damiaten bleek voor Zandvoort 4 te sterk, wat

de uitslag 7—1 wel bewijst. We achten deze club
wel de sterkste in de afdeling.

Zandvoort 5 was vrij, terwijl het zesde werd uit

gesteld.

Junioren A won van R.C-H. e met 5—1. Junio»

ren B deed hier niet voor onder en versloeg Haar»
lem e met 6—1.

De adspiranten verloren met 9— van Heemste»
de adspiranten. Deze afdeling lijkt ons wel wat
te zwaar voor onze adspiranten.

A.s. Zondag moet Zandvoort 1 naar Aalsmeer.
Aalsmeer is een elftal dat tot de laatste minuut
volhoudt en zeer enthousiast speelt. Oppassen is

dan ook de boodschap voor ons eerste. We voor»
spellen met een gerust hart een overwinning.
Zandvoort 2 speelt haar eerste thuiswedstrijd

en wel tegen S.L.T.O. 2 om 2 uur. Als ons tweede
volledig kan uitkomen, dan achten wij haar in
staat om minstens een gelijk spel te behalen.

Ons derde zal flink haar best moeten doen om
R.C.H. 6 de baas te blijven. Om bij de leiders te
blijven, moet er zeker gewonnen worden, jongens!
Zandvoort 4 heeft wat goed te maken na de

nederlaag van verleden week. T.H.B. 2 is haar
tegenstander. We rekenen minstens op 1 puntje,
heren!

'De veteranen moeten naar Hillinen 4, terwijl

Zandvoort 6 'bij D-I.O. 4 op bezoek gaat. Hier zijn

we benieuwd naar de resultaten.

Junioren A gaat met een paar invallers naar
E.D.O..b. Wc hopen dat de verzwakking in het
elftal geen nederlaag ten gevolge zal hebben.
Junioren B gaat naar D.S.K. jun. en zullen wel

flink aan moeten pakken om een eervol resultaat
te behalen. De adspiranten zijn vrij.

Het volledig programma voor a.s Zondag luidt:

Aalsmeer 1—Zandvoort 1, 2 uur.
Zandvoort 2—S.L.T.O. 2, 2 uur.

Zandvoort 3—R.C.H. 6, 10 uur.

Zandvoort 4—T.H.B. 2, 10 uur.

Hillinen 4—Zandvoort 5, 10 uur.

D.LO. 4—Zandvoort 6, 11.30 uur.

E.D.O. jun. b—Junioren a, 12 uur.

Junioren b—D.S.K. jun. a, 12 uur

Wc hebben nog cen ernstig woordje te zeggen
tot onze supporters. Het is bij de laatste wedstrij»

den herhaaldelijk voorgekomen, dat de supporters
op zijn zachtst uitgedrukt, absoluut ontoelaatbare
uitlatingen tegen onze spelers en tegen die der
tegenpartij en tegen den scheidsrechter bezigden.
Dit heeft een zeer slechte uitwerking op vele spe»
Iers. en men bereikt juist het tegenovergestelde
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even bij ons aan, wij hebben
DAMES PUL'LOVERS, een prachtige collectie

WlINTERWOL, WOLLEN SCHOOLKOUSEN,
Zeer voordelige aanbieding. JAEGERWOL,
HANDWERKBORDUURRLEDEN enz.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

van wat men hiermede beoogt. Daarom waars
schuwen wij de^o lieden nogmaals met nadruk,
zich van minderwaardige critiek tijdens de wed»
strijden te onthouden. -Mocht deze -waarschuwing
niet baten, dan zal het bestuur niet schromen, om
personen, die de perken te 'buiten gaan, van
het veld te verwijderen en voorlopig de toegang
te ontzeggen. Laat men dus steeds sportief blij»

ven en zorgen, dat dit niet nodig zal behoeven
te zijn.

J.K.

GOLF.
Zondag werd op de banen van de Kennemer

Golf en Country Club de maandelijkse wedstrijd
gespeeld, 18 holes handicap medalplay, waaraan
door 80 spelers(sters) werd deelgenomen.

Damesprijs won mevr. Dekker, 20, 69.

Herenprijs werd gewonnen door Bobby Hijmans
30, 69. Verder waren er goede scores van Ernst
v.d. Laan, 27, 70; mevr. J. de Kadt, 26, 71; J-I.Ken»

drick Jones, 10, 71; Th. A. v.d. Laan, 19, 72.

1250e DE ROZENKRANS IN HAARLEM.
Zondag 16 Oct. a.s. is een feestdag voor het ge»

zelschap van Pierre Mols, want die avond wordt
in het Gemeentelijk Concertgebouw een feest»

voorstelling gegeven ter gelegenheid v.d. 1250e
opvoering in Nederland van het veelgeliefde to»

neelstuk „De Rozenkrans" naar het overbekende
'boek van Florence Barclay. Teneinde deze voor»
stelling een nog feestelijker karakter te geven, is

men doende een comité samen te stellen om de
medespelenden die avond te huldigen. Voor de
1250e keer speelt Enny Mols de Leeuwe „zuster
Rosemary" en Pierre Mols „de blinde Gerald
Dalmain". De overige medespelenden zijn: iMinny
van Ollefen, Betty Grit—Vink, Betty Verduyn,
John Timrett, Jan Mulder, Wim Faessen en Ch.
Overste. De Romance „The Rosary" muziek van
Ethelbert Nevin wordt gezongen door Enny Mols
de Leeuwe. Geen twijfel, of er zal voor dit to=

neelrecord grote belangstelling bestaan.

MANNA-SGHOENEN
met ingebouwde Steunzolen

Alph. Sprengers - Grote Krocht 13

LUCHTBESCHERM'ING.
Verduisteringsoefeningen ie Zandvoort.

Op Dinsdag 18 October a.s. zal een streeksge»
wijze verduisteringsproef worden gehouden, waars
bij ook onze gemeente betrokken zal zijn.

Deze verduisteringsproef zal worden gehouden
des avonds van 9—10 uur

Ik grijp deze gelegenheid aan om in het kort de
te nemen maatregelen en het doel daarvan uiteen
te zetten.
Krachtens de Wet van 23 April 1936, Stbl. 302,

tot bescherming van de bevolking tegen luchtaan»
vallen, moet er voor elke gemeente een plan zijn,

krachtens hetwelk maatregelen worden getroffen
met het oog op beperking van de gevaren voor
de 'bevolking voortvloeiende uit luchtaanvallen.

Enige onderdelen van het voor onze gemeente
vastgestelde plan zijn o.a. de waarschuwing, de
alarmering en de verduistering der verlichting.
Hoewel er reeds eerder op werd aangedrongen

om een verduisteringsoefening te 'houden, heb ik
in overleg met den Burgemeester, teneinde de be=
volking niet nodeloos te verontrusten, gemeend
deze oefening te moeten uitstellen.

De oefening zal bestaan in een totale verduiste»
ring, dat wil dus zeggen, dat er naar gestreefd
moet -worden, dat gedurende de duur der oefe»
ning, geen enkel licht of lichtschijnsel zichtbaar
mag zijn. Ook zal het gedurende die tijd verbo»
den zijn licht of lichtgevende voorwerpen op of
aan de openbare weg te hebben.

Motorrijtuigen, motoren, rijwielen en alle andere
rij» en voertuigen zullen niet voorzien mogen zijn

van lichtgevende lantaarns, of op andere wij/c
licht uitstralen.

In verband hiermede worden weggebruikers.met
het oog op de veiligheid van het verkeer, ernstig

aangemaand de grootst mogelijke voorzichtigheid
in acht te nemen.
Aan de bewoners en gebruikers van -woningen

en gebouwen wordt opgedragen, zodra het daartoe
strekkende waarschuwingssignaal is gegeven, er
voor zorg te dragen dat geen licht of lichtschijnsel
van buiten af zichtbaar is.

Het begin der oefening zal worden kenbaar ge»
maakt door een langgerekt sirene»signaal.
Deze sirenessignalen zullen worden gegeven:
lo. door de sirene van het bijkantoor van de

Twentse Bank en 2o voor de buitenwijken en Bent
veld door een op een auto gemonteerde sirene.
Onmiddellijk ui deze signalen neemt de verduii»
tering een aanvang.dan wordt de straatverlichting
gedoofd en licht of lichtschijnsel mag niet van
buitenaf worden waargenomen.
Het einde der oefening zal worden aangekon»

digd door het geven van vijf, elkaar snel opvol»
gende stoten op de sirene.

Ik wek een ieder met klem op aan het welsla»
gen van deze oefening mede te werken, immers
wanneer de proef naar wens slaagt, behoeft de
burgerij niet ten tweede male hiervoor te wor»
den lastig gevallen en kan met deze éne oefening
worden volstaan.
Hoewel ik dit bekend mag achten, wil ik er ten

overvloede nog op wijzen, dat nalatigheid of wei»
gering overeenkomstig artt. 12 en 13 van boven»
genoemde Wet strafbaar is gesteld.

Het Hoofd van de Luchtbcschermings»

dienst. P. VAN DER MIJE.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 8 Oct 2.12
Zondag 9 Oct 2.54
Maandag 10 Oct 3-18

Dinsdag 11 Oct 3-54

Woensdag 12 Oct 4.28
Donderdag 13 Oct 5.05
Vrijdag 14 Oct 5.52
Zaterdag 15 Oct 6.42

Zondag lö Oct 7.42

Vraagt onze goed passende

Corsetten
Ook voor corpulente personen.

Bu stehouders
in uitgebreide zin.

BUSTEHOUDER, jeugdvorm, vanaf 19 et

Koopt bij ons in vertrouwen. Uw CORSET
en BUSTEHOUDER, wij raden U 't juiste

model.

Wij ontvingen de nieuwste Herfstkleuren in

al onze soorten

KOUSEN vanaf .... 39 et

Prima kwaliteiten. — Voordelige prijzen.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"
2640 Frylich, S. Het geheim van de koepel.

Voor oudere meisjes.
2636 Havank. Het mysterie van St. Eustache.
2637 Het raadsel van de drie gestalten.

2638 Het probleem van de twee hulzen.
2639 De man uit de verte.

2644 Er klopt iets niet.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135

Zaterdags na 9 uur gesloten

Zolang de voorraad strekt

!

Wij hebben nog van die

PRIMA WINTERAARDAPPELEN%
f 3.00 p. H.L.

KOKEN NIET AF. VRAAGT MONSTER
HET adres

De Zandvoortse Aardappelhandel

JAGOB KOPER Kruisstr. 16 - Tel. 2476

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOOR DAMES
Aan Dinsdagmiddag» en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en 'Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6—12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2— 3 uur en van 8—9 uur

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstr. 36 * Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

NU KOMT
DE TIJD VOOR

BEENPIJPEN en

HANDWARMERS
DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

MIEP VAN EQEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP: 2-5-6-0

Voor binnen* en buitenland.

G. R. Bisenberger - Emmaweg 1

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingi
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Voor BEDDENWERK naarBALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 9 TELEFOON 2596

Laat nu Uw

Schoorsteen vegen
75 cent

Jb* Koper - Koningstraat 54

2.38



Dames- en Herenkleermaker J* HL HENDRIKS - Brugstraat 5a, Zandvoort * Vaartstraat 10, Haarlem-O»
"Gedipl. Coupeur — COSTUUIVI naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-
— loon met prima fourniture f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd. —

i

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

•die U lang dragen kunt

Fa v, Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
"Witte jassen. Stofjassen, 'Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
'broeken, Kellnersbroeken,

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

Verloofd:

J. ROOS
en

J. C. H. iMARSEILLE

Zandvoort, 5 O et. 1938.

Burg. Engelbertsstr. 78
Verl. Haltestraat 75

lnplaats van kaarten

Ondertrouwd:

PIETER HENDRIK
TEROL

en

DTDARIKA JOHANNA
LOOS

Huwelijksinzegening Vrij
dag 21 Oct. a.s. door den
Eerw. Heer Ds. D.Tromp
's middags 12 uur in de
Ned.Herv. Kerk te Zand
voort.

Zandvoort, 7 Oct. 1938.
Haarlemmerstraat 88
Kostverlorenstraat 46.

Toekomstig adres:
Haarlemmerstraat 34

Ondertrouwd:
AaRON VAN MOPPES

en

MARY
GROBNEWOUDT

Huwelijksinzegening op
6 Nov. om 1 uur in de
Synagoge te Zandvoort.

A'dam, M'auvestr. 501

Zandvoort, Kostverl. 65.

12 October 1938.

Toekomstig adres:
Kribbestr. 19\ A'dam

ZANDVOORT

Openbare Verkoping
op Woensdag 26 Oct.'38
des nam. 2 u. in „'Ons
Huis" te Zandvoort t.o.

v. notaris J. H. BREM»
M'ERS te Beverwijk, van:

Een Herenhuis met tuin
op i allergunstigste stand
a.d. Boulev. de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 m". Voor alle doel»
einden' geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. "bij voorn-
notaris.

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw «choontjB» «66
lijn, ol» n I o u w Kondsn
worden gor«pOf«»r<*. "«
is hot werk, dat aan w«r-
ftalfjka „schoonmaker*
maakt.

SCHOËNMAKERU

Nette Juffr., 40 jr, P.G.,

Zoekt Vriendin
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1501.

In klein rustig gezin ge»

zellige

Zit- slaapkamer
of zit» en slaapkamer aan
geboden m. of z. pension
Prima stand, mooi uitz.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1504.

TE KOOP: solide merk»

HAARD
geheel compleet, tevens
enige VLOERKLEDEN
in verschillende maten.
Mej. E. BOL, Duinstr. 3.

TE KOOP GEVRAAGD
in goede staat zijnd

Kippennachthok
met droge ren, ook gene»
gen te ruilen voor Emaile
Haardkachel. Adres te be
vragen bureau van dit bl.

Bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij.

TE KOOP:
Een kolenhaard

voor ƒ 10. Adres te vern.
bur. Zandvoortso Crt.

Gertenbaehs Drukkerij

BIEDT ZICH AAN:
Nette jonge werkster
voor hele of halve dagen

of als DAGMEISJE,
Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1503.

GEVR. in klein gezin:

Flink Dagmeisje
8.30—5 uur. KostveI.-23.

TE KOOP GEVR:
EENVULKACHEL
voor huiskamer, Br. met
Prijsopgaaf ond. no. 1502
Zandvoortse Courant
Gertenbaehs Drukkerij

TE HUUR:
HUISJE

Haarlemmerstraat 88.

GEVR. in klein gezin:

NET MEISJE
Mevr. Malherbe, Kost»
verlorenstraat 36.

EonnnEDO
Voor Uw
D ruk w erk

Gertenbaehs
Drukkerij
Achterweg 1

Te lef. 2135

anonona
SPOTKOOPJES van RIJWIELEN en MOTOREN
Prima B.M.W. Motor 1935, 3V2 p-k. .. ƒ 110
Herenrijwiel met lamp ƒ 12.50; Dames, Meisjes en
Jongensrijwielen vanaf ƒ 7.50. 2 grote en 1 kleine
Vulkachel, 5, 6 en 7.50 gulden. Stationsplein 29.

WONINGBUREAU
„K E N W E IVI E R L A IM D"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

MEVROUW,
Haarden, Kachels en Fornuizen kopen
is en blijft een zaak van vertrouwen, wij zijn ruim
gesorteerd in solide Merkkachels, Haarden, wit
geëmailleerde 'Gas» en" Kolenfornuizen. — Ziet en
overtuigt U eens zonder verplichting bij het van
ouds bekende adres:

Mej. E. Bol - Duinstraat 3

DE SPOOKTREIN
wordt Zondagavond opgevoerd door De Schakel.

U komt toch ook!
in GROOT BADHUIS 8.15 UUR.

HERFSTTIJD IS BREITIJDU
GROTE WOL RECLAME in

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat
ZO'N SORTERING WOL VINDT U NERGENS l

100 gram prima Koordwol 30 et; De nieuwste soorten genuanceerd
de Wol 49 et; De beste Koord wol nu 54 et; Camisolewol 46 et;

Garbowol met noppen, ietsaparts 49 cent; Dubbele Koordwol
voor truien 100 gr. 58 c; lOOgr.Sokkenwol de nieuwste kleuren 48 et;

Babywol met zijde per knot 36 et; 100 gram prima zwarte Sajet
36 cent. Gekleurde Indanthren Katoen 19 cent, per pak ƒ 175.

Koop vooral bij ons uw wollen en flanellen goederen.
Pracht sortering Dames en Kinder Pullovers en Vesten
Jongens en Heren truien, Slipovers en Lumberjacks; Heren flanel*

len hemden prima 78=98; Kinderpyama's 79 et; Ds. Nachth.prima v.a.

98 et; Pyama's vanaf ƒ 1.49; Heren Pyama's prachtstrepen ƒ 1.95.

Flanellen Overhemden 59 et.

Wij houden nog steeds Kousen en Sokken Reclame
Profiteer van deze aanbieding.

Bij ons ontvangt U voor 20 gld kassabons 1 gld aan goederen terug.

Steun» en Spaarbonnen worden bij ons aangenomen.

1%

EXTRA BERICHT
van de DANSCURSUS

JOH. L, VAN DUIN
dansleraar van de Koninklijk goedge»
keurde Ned. Vakkring van Dansleras
ren, — Huize Royal, Boulevard de
Favauge 20, Telefoon 2517.

In de volgende lessen leer ik de allen
nieuwste dans,

The Blackpool Walk
Mijn lessen duren van 8 tot 11 u.

Nog enkele Dames en Heren kunnen
deelnemen.

«ir
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OPENINGSBAL-AVOND"
VAN HET

DANS-INSTITUUT BRASSINNE
alhier, te geven in de intieme ballroom van Cafés
Restaurant

„Mulur u"
op ZATERDAG 8 OCT. aanv. 8.30 uur n.m.
Toegang tot deze speciaal Dansavond alleen op vertoon van Uitno» 9
iigingskaart, die (eventueel niet ontvangen) kosteloos aangevraagd
kunnen worden aan het Instituut Brederodestraat 25 tel. 2288, of

aan het Café=Restaurant „Muluru" alhier, tel. 2925 5

HiinniinnuiuiiniaHaBuiinnnniHiiii

KORTS!
f UZ ERHANDE
# VOOR

i Haarden - Haardkaciieis

en Vulkachels
van uitsluitend 1e klas
fabrieken zoals: E. M.
Jaarsma, Nestor Martin,
Frisia en Tiger.

Bezoekt onze Monsterkamer
Wij geven U geheel vrij-

blijvend vakkundige in-
lichtingen voor het aan-
schaffen van Uw haard.

Onze jarenlange ervaring
staat garant daarvoor!!!
Koopt bovenstaand artikel uitsluitend bij den vakman

Haltestraat 11 - Telefoon 2735

VERWARMT MET GAS! I

s

!

••••••••MM&90MOMOOM
MEVROUW!!

Vergelijkt onze Groenten met andere en u kunt
het verschil zelf beoordelen. U is dan overtuigd,
dat -wij de enigste ter plaatse zijn, die al onze ars

tikelen rechtstreeks van de Amsterdamse Markt
" betrekken. Zo van het land. Geen tussenpersonen

HONINGZOETE KASDRULVEN, p. pond 15 et

Komt' ziet en overtuigt Ut

Het welbekende Westlandse Groenten en Fruithuis van

L. WENNEK

Bij de reeds geplaatste

Gasverwarming-installaties
1. CONSULTATIEBUREAU.
2. GARAGE GEM. BRANDWEER.
3. NED. ISRAELIETISCHE KERK.
4. GER. KERK, JULIANAWEG.
5. GER. KERK, BREDERODESTRAAT.
6. GEBOUW PROTESTANTENBOND.
7. GRAND HOTEL.
8. PAVILLON RICHE.
9. DIVERSE WINKELZAKEN EN PARTICU»

LIEREN.

Thans ook:

Concertzaal en Bodega Groot Badhuis

l

Vraagt vrijblijvend inlichtingen toonzaal

GASBEDRIJF - Zandvoort

Men hoort het wijd en zijd

Van der Werff's
Brood is kwaliteit

Gasthuisplein 1

NU IS HET TIJD
om Winterkleding te kopen

DE WAAG
heeft een geweldige sortering ONDERGOEDE*
REN voor Dames, Heren en Kinderen.

PULLOVERS en TRUIEN in RUIME KEUZE.
PEIGNOIRS, ONDERBLOUSES.Dames JAPON»
NEN, Alle soorten WOL, BEDRIJFSKLEDING,
BABYGOEDEREN.

Twilfit Gorsetten en Bustehouders

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1 aan goederen terug

Eendraehtszegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn Oe Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant blijft klant

GROTE KROCHT 22 TELEFOON 2823

THEATER tt-LVlXS JL^JW ST KJ JL*
ü"

Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein ^
, -

Zondag 9, Maandag 10, Dinsdag 11 en Woensdag Y^
12 Oct. — 4 Dagen, 4 Opvoeringen van een groot ^y
Sclilagerprogramma! Aanvang S uur. ^k
Spencer Tracy, Gladys George, Franchot Tone in ^^

Men gaf hem een geweer
In 1917 noemde men het een Heldendaad, in 193S ^^
.... Moord! Het geweer dat men hem gaf, liet <»•
hij niet meer los, maakte hem sterk en...", zwak, ^^J
het doodde hem, die gedood had.
Regie: W. S. van Dyke.
„Men gaf hem een geweer" is geen oorlogsflim of
een met politieke tendens, maar een sterke schit*
terende film met een prachfc=argument.

Hef Volk schrijft: Grote bewondering voor dit

machtige filmwerk. — Haagse Post:., een triomf
voor de film. — Handelsblad: Het is een sterke,
krachtige, moreel gezonde film.

Als tweede hoofdfilm een niet minder grote schlas
ger: Jean Harlow en Robert Taylor in

De man die beslag legt
Een der genoegelijkste blijspelen die de laatste
jaren geschreven werden en een van die pleizie»
rige, voortreffelijk gespeelde en bezette Ameri*
kaansc films.... een van de beste rollen die Jean
Harlow ooit speelde. . . . Robert Taylor toont zich
in deze vermakelijke film van zijn beste kant.

Entree: 'Parket 35, Parterre 60, StallessBalcon 75,

Loge 90 et, alles inbegr. "Toegang boven IS jaar

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
opvoering van de amusante film:

De man die beslag legt
met Jean hlarlow en Robert Taylor.
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 13 OCTOBER 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

opvoering van het machtige filmwerk:

Begeerde vrouwen
met Madeleine Renaud en Constant Remy. Een
film, zoals men die zich niet beter zou kunnen
wensen. Een excellent, subtiel en gevoelig film»

werk van een opmerkelijke kwaliteit en onweer»
staanbare charme.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegr. Toeg. ibov. 18 jr

*
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even bij ons aan, wij hebben
DAMES PUbLOVERS, een prachtige collectie

WiINTERWOL, WOLLEN SCHOOLKOUSEN,
Zeer voordelige aanbieding. JAEGERWOL,
HANDWERKBORDUURRLEDEN enz.

Magazijn JLIBELLE"
GROTE KROCHT 11

van wat men hiermede beoogt. Daarom waars
schuwen wij de/ie lieden nogmaals met nadruk,
zich van minderwaardige critiek tijdens de wed»
strijden te onthouden. Mocht deze waarschuwing
niet baten, dan zal het bestuur niet schromen, om
personen, die de perken te 'buiten gaan, van
het veld te verwijderen en voorlopig de toegang
te ontzeggen. Laat men dus steeds sportief blij»

ven en zorgen, dat dit niet nodig zal behoeven
te zijn.

J.K.

GOLF.
Zondag werd op de banen van de Kennemer

Golf en Country Club de maandelijkse wedstrijd
gespeeld, 18 holes handicap' medalplay, waaraan
door 80 spelers(sters) werd deelgenomen.

Damesprijs won mevr. Dekker, 20, 69.

Herenprijs werd gewonnen door Bohby Hijmans
30, 69. Verder waren er goede scores van Ernst
v.d. Laan, 27, 70; mevr. J. de Kadt, 26, 71; iH.Ken*
drick Jones, 10, 71; Th. A. v.d. Laan, 19, 72.

1250e DE ROZENKRANS IN HAARLEM.
Zondag 16 Oct. a.s. is een feestdag voor het ge»

zelschap van Pierre Mols, want die avond wordt
in het Gemeentelijk Concertgebouw een feest»

voorstelling gegeven ter gelegenheid v.d. ]250e
opvoering in Nederland van het veelgeliefde to»

neelstuk „De Rozenkrans" naar het overbekende
'boek van Florence Barclay. Teneinde deze voor»
stelling een nog feestelijker karakter te geven, is

men doende een comité samen te stellen om de
medespelenden die avond te huldigen. Voor de
1250e keer speelt Enny Mols de Leeuwe „zuster

Rosemary" en Pierre Mols „de blinde Gerald
Dalmain". De overige medespelenden zijn: iMinny
van Ollefen, Betty Grit—Vink, Betty Verduyn,
John Timrett, Jan Mulder, Wim Faessen en Ch.
Overste. De Romance „The Rosary" muziek van
Ethelbert Nevin wordt gezongen door Enny Mols
de Leeuwe. Geen twijfel, of er zal voor dit to»

neelrecord grote belangstelling bestaan.

MANNA-SCHOENEN
met ingebouwde Steunzolen

Alph. Sprengers - Grote Krocht 13

LUCHTBESCHERM'ING.
Verduisteringsoefeningen te Zandvoort.

Op Dinsdag 18 October a.s. zal een streeksge*
wijze verduisteringsproef worden gehouden, waars
bij ook onze gemeente betrokken zal zijn.

Deze verduisteringsproef zal worden gehouden
des avonds van 9—10 uur

Ik grijp deze gelegenheid aan om in het kort de
te nemen maatregelen en het doel daarvan uiteen
ts 7cfctpn

Krachtens de Wet van 23 April 1936, Stbl. 302,
tot bescherming van de bevolking tegen luchtaan»
vallen, moet er voor elke gemeente een plan zijn,

krachtens hetwelk maatregelen worden getroffen
met het oog op beperking van de gevaren voor
de 'bevolking voortvloeiende uit luchtaanvallen.

Enige onderdelen van het voor onze gemeente
vastgestelde plan zijn o.a. de waarschuwing, de
alarmering en de verduistering der verlichting.
Hoewel er reeds eerder op werd aangedrongen

om een verduisteringsoefening te 'houden, heb ik
in overleg met den Burgemeester, teneinde de be=
volking niet nodeloos te verontrusten, gemeend
deze oefening te moeten uitstellen.

De oefening /al bestaan in een totale verduiste»
ring, dat wil dus zeggen, dat er naar gestreefd
moet -worden, dat gedurende de duur der oefe»
ning, geen enkel licht of lichtschijnsel zichtbaar
mag zijn. Ook zal het gedurende die tijd verbo»
den zijn licht of lichtgevende voorwerpen op of

aan de openbare weg te hebben.
Motorrijtuigen, motoren, rijwielen en alle andere

rijs en voertuigen zullen niet voorzien mogen zijn

van lichtgevende lantaarns, of op andere wij/c
licht uitstralen.

In verband hiermede worden weggebruikers.met
het oog op de veiligheid van het verkeer, ernstig

aangemaand de grootst mogelijke voorzichtigheid
in acht te nemen.
Aan de bewoners en gebruikers van woningen

en gebouwen wordt opgedragen, zodra het daartoe
strekkende waarschuwingssignaal is gegeven, er
voor zorg te dragen dat geen licht of lichtschijnsel
van buiten af zichtbaar is.

Het begin der oefening zal worden kenbaar ge»
maakt door een langgerekt sirene»signaal.
Deze sirene=signalen zullen worden gegeven:
lo. door de sirene van het bijkantoor van de

Twentse Bank en 2o voor de buitenwijken en Bent
veld door een op een auto gemonteerde sirene.

Onmiddellijk ni deze signalen neemt de verduis»
tering een aanvang.dan wordt de straatverlichting
gedoofd en licht of lichtschijnsel mag niet van
buitenaf worden waargenomen.
Het einde der oefening zal worden aangekons

digd door het geven van vijf, elkaar snel opvol»
gende stoten op de sirene.

Jk wek een ieder met klem op aan het welsla»
gen van deze oefening mede te werken, immers
"wanneer de proef naar wens slaagt, behoeft de
burgerij niet ten tweede male hiervoor te wor»
den lastig gevallen en kan met deze éne oefening
worden volstaan.
Hoewel ik dit bekend mag achten, wil ik er ten

Overvloede nog op wijzen, dat nalatigheid of wei»
gering overeenkomstig artt. 12 en 13 van boven»
genoemde Wet strafbaar is gesteld.

Het Hoofd van de Luchtbcschermings»

dienst. P. VAN DER MOE.

HOOG EN LAAG WATER.
Hoogwater Laagwater
v.m. n.m. v-m. n.m

Zaterdag 8 Oct 2.13
Zondag 9 Oct 2.54
Maandag 10 Oct 3-1S
Dinsdag 11 Oct 3-54

Woensdag 12 Oct 4.28
Donderdag 13 Oct 5.05
Vrijdag 14 Oct 5.52
Zaterdag 15 Oct 6.42
Zondag lö Oct 7.42

Vraagt onze goed passende

Corsetten
Ook voor corpulente personen.

Bu stehouders
in uitgebreide zin.

BUSTEHOUDER, jeugdvorm, vanaf 19 et

Koopt bij ons in vertrouwen Uw CORSET
en BUSTEHOUDER, wij raden U 't juiste

model.
K

Wij ontvingen de nieuwste Herfstkleuren in

al onze soorten

KOUSEN vanaf .... 39 et

Prima kwaliteiten. — Voordelige prijzen.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

LEESBIBLIOTHEEK „GELRIA"
2640 Frylich, S. Het geheim van de koepel.

Voor oudere meisjes.
2636 Havank. 'Het mysterie van St. Eustache.
2637 Het raadsel van de drie gestalten-

2638 iHet probleem van de twee hulzen.
2639 De man uit de verte.

2644 Er klopt iets niet.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
ACHTERWEG 1, bij .de Haltestraat, Telef. 2135

Zaterdags na 9 uur gesloten

Zolang de voorraad strekt

!

Wij hebben nog van die

PRIMA WINTERAARDAPPELEN S,
f 3.00 p. H.L,

KOKEN NIET AF. VRAAGT MONSTER
HET adres

De Zandvoortse Aardappelhandel

JAGOB KOPER Kruisstr. 16 - Tel. 2476

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOOR DAMES
Aan Dinsdagmiddag» en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en 'Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6—12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2— 3 uur en van 8—9 uur

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstr. 36 * Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

NU KOMT
DE TIJD VOOR

BEENPIJPEN en

HANDWARMERS
DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

MIEP VAN EGERE N
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

Hygiënische Artikelen
Gummi-waren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingi
Dagelijks gelegenheid tot inhrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Voor BEDDEIMWERK naarBALLEDUX
BEHANGER STOFFEERDER BEDDENMAKER
TRAMSTRAAT 9 TELEFOON 2596

Laat nu Uw

Schoorsteen vegen
75 cent

Jb* Koper - Koningstraat 54

EEN WAGEN NODIG??
BEL OP: 2-5-6-0

Voor binnen* en buitenland.

G. R. Bïsenberger - Emmaweg 1

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke psp?

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD * BELASTING = AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

2.3S



Dames- en Herenkleermaker J* HL HENDRIKS - Brugstraat 5at Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O»
«Gedipt. Coupeur — COSTUUM naar maat vanaf f 25.—- - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-
— loon met prima fourniture f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd. —

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

«die U lang -dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
"Witte jassen. Stofjassen, 'Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werks
'broeken, Kellnersbroeken.

.Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

'Verloofd:

J. ROOS
en

J. C. H. MARSEILLE
Zandvoort, 5 O et. 1938.

Burg. Engelbertsstr. 78
Ver). Haltestraat 75

Inplaats van kaarten

•Ondertrouwd:

PIETER HENDRIK
TEROL

en

DIDARIRA JOHANNA
LOOS

Huwelijksinzegening Vrij
dag 21 Oct. a.s. door den
Eerw. Heer Ds. D.Tromp
's middags 12 uur in de
Ned.Herv. Kerk te Zand
voort.

Zandvoort, 7 Oct. 1938.
Haarlemmerstraat 88
Kostverlorenstraat 46.

Toekomstig adres:
Haarlemmerstraat 34

Ondertrouwd:
AaRON VAN MOPPES

en

MARY
GROBNEWOUDT

Huwelijksinzegening op
<5 Nov. om 1 uur in de
Synagoge te Zandvoort-

A'dam, M'auvestr. 501

Zandvoort, Kostverl. 65.

12 October 1938.

Toekomstig adres:
Kribbestr. 19*. A'dam

ZANDVOORT

Openbare Verkoping
op Woensdag 26 Oct.'38
des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort t.o.

v. notaris J. H. BREM»
M'ERS te Beverwijk, van:

Een Herenhuis met tuin
op i allergunstigste stand
a.d. Boulev. de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 m". Voor alle doel»
einden geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. "bij voorn-
notaris.

Nette Juffr., 40 jr, P.G.,

Zoekt Vriendin
Br. t>ur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1501.

In klein rustig gezin ge»

zellige

Zit- slaapkamer
of zit» en slaapkamer aan
geboden m. of z. pension
Prima stand, mooi uitz.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1504.

TE KOOP: solide merk*

HAARD
geheel compleet, tevens
enige VLOERKLEDEN
in verschillende maten.
Mej. E. BOL, Duinstr. 3.

TE KOOP GEVRAAGD
in goede staat zijnd

Kippennachthok
met droge ren, ook gene»
gen te ruilen voor Emaile
Haardkachel. Adres te be
vragen bureau van dit bl.

Bur. Zandv. Courant
Gertenbaehs Drukkerij.

TE KOOP:
Hen kolenhaard

voor ƒ 10. Adres te vern.

bur. Zandvoortso Crt.
Gertenbaehs Drukkerij

DAT HAD U NIET GEDACHT
dat uw «choontja» ***
lijn, ol» mouw kondon
worden gerepareerd. Dat
Is bet werk, dat een wfcr-

Icolljke „schoonmaker
maakt.

SCHOENMAKERU

BIEDT ZICH AAN:
Nette jonge werkster
voor hele of halve dagen

of als DAGMEISJE,
Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbaehs Drukkerij
onder no. 1503.

GEVR. in klein gezin:

Flink Dagmeisje
8.30—5 uur. Kostvel.- 23.

TE KOOP GEVR:
EENVULKACHEL
voor huiskamer, Br. met
Prijsopgaaf ond. no. 1502
Zandvoortse Courant
Gertenbaehs Drukkerij

TE HUUR:
HUISJE

Haarlemmerstraat 88.

GEVR. in klein gezin:

NET MEISJE
Mevr. Malherbe, Kost*
verlorenstraat 36.

EEDOOEOD
Voor Uw
Druk w erk

Gertenbaehs
Drukkerij
Achterweg 1

Te lef. 2135

mOGÖOOD
SPOTKOOPJES van RIJWIELEN en MOTOREN
Prima B.M.W. Motor 1935, 3V2 p-k. .. ƒ 110
Herenrijwiel met lamp ƒ 12.50; Dames, Meisjes en
Jongensrijwielen vanaf ƒ 7-50. 2 grote en 1 kleine
Vulkaehel, 5, 6 en 7.50 gulden. Stationsplein 29.

WONINGBUREAU
„K E IM W E M E B LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen" -gratis.

MEVROUW,
Haarden, Kachels en Fornuizen kopen
is en blijft een zaak van vertrouwen, wij zijn ruim
gesorteerd in solide Merkkaehels, Haarden, wit
geëmailleerde 'Gas» en" Kolenfornuizen. — Ziet en
overtuigt U eens zonder verplichting bij het van
ouds bekende adres:

E. Bol - Duinstraat 3Mej.

DE SPOOKTREIN
"vvordt Zondagavond opgevoerd door De Schakel

U komt toch ook!
in GROOT BADHUIS 8.15 UUR.

HERFSTTIJD IS BREITIJDÜ
GROTE WOL RECLAME in

DE WOLBAAL - Schoolplein 4 h. Willemstraat
ZO'N SORTERING WOL VINDT U NERGENS!
100 gram prima Koordwol 30 et; De nieuwste soorten genuanceer»
de Wol 49 et; De beste Koord wol nu 54 et; Camisolewol 46 et;

Garbowol met noppen, ietsaparts 49 cent; Dubbele Koordwol
voor truien 100 gr. 58 c; 100 gr.Sokkenwol de nieuwste kleuren 48 et;

Babywol met zijde per knot 36 et; 100 gram prima zwarte Sajet
36 cent. Gekleurde Indanthren Katoen 19 cent, per pak ƒ 1-75.

Koop -vooral bij ons uw wollen en flanellen goederen.
Pracht sortering Dames en Kinder Pullovers en Vesten
Jongens en Heren truien, Slipovers en Lumberjacks; Heren flanel*

len hemden prima 78=98; Kinderpyama's 79 et; Ds. Nachth-prima v.a.

98 et; Pyama's vanaf ƒ 1.49; Heren Pyama's prachtstrepen ƒ 1.95.

Flanellen Overhemden 59 et.

Wij houden nog steeds Kousen en Sokken Reclame
Profiteer van deze aanbieding.

Bij ons ontvangt U voor 20 gld kassabons 1 gld aan goederen terug.

Steun» en Spaarbonnen worden bij ons aangenomen.

11%

EXTRA BERICHT
van de DANSCURSUS

JOH. L. VAN DUIN
dansleraar van de Koninklijk goedge»
keurde Ned. Vakkring van Danslera»
ren, — Huize Royal, Boulevard de
Favauge 20, Telefoon 2517.

In de volgende lessen leer ik de allen
nieuwste dans,

The Blackpool Walk
Mijn lessen duren van 8 tot 11 u.

Nog enkele Dames en Heren kunnen
deelnemen.

IMF
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OPENINGSBAL-AVOND'
VAN HET

DANS-INSTITUUT BRASSINNE
alhier, te geven in de intieme ballroom van Cafés
Restaurant

Mulurutt

op ZATERDAG 8 OCT. aanv. 8.30 uur n.m.
Toegang tot deze speciaal Dansavond alleen op vertoon van Uitno» 9
digingskaart, die (eventueel niet ontvangen) kosteloos aangevraagd
kunnen worden aan het Instituut Brederodestraat 25 tel. 2288, of H
aan het Café»Restaurant „Muluru" alhier, tel. 2925
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Haarden - Haardkaciiels

en Vulkaehels
van uitsluitend 1e klas
fabrieken zoals: E. IVI.

Jaarsma, Nestor Martin,
Frisia en Tiger.

Bezoekt onze Monsterkamer
Wij geven U geheel vrij-

blijvend vakkundige in-

lichtingen voor het aan-
schaffen van Uw haard.

§ Onze jarenlange ervaring J
staat garant daarvoor!!! @

f Koopt bovenstaand artikel uitsluitend bij den vakman §
• Haltestraat U ~ Telefoon 2735 J

MEVROUW!!
Vergelijkt onze Groenten met andere en u kunt
het verschil zelf beoordelen. U is dan overtuigd,
dat wij de enigste ter plaatse zijn, die al onze ars

tikelcn rechtstreeks van de Amsterdamse Markt
— betrekken. Zo van het land. Geen tussenpersonen

HONINGZOETE KASDRULVEN, p. pond 15 et

Komt' ziet en overtuigt Ut

Het welbekende Westlandse Groenten en Fruithuis van

L. W E N N E K
GROTE KROCHT 22 TELEFOON 2823

VERWARMT MET GAS!
Bij de reeds geplaatste

Gasverwarming- installaties

1. CONSULTATIEBUREAU.
2. GARAGE GEM. BRANDWEER.
3. NED. ISRAELIETISCHE KERK.
4. GER. KERK, JULIANAWEG.
5. GER. KERK, BREDERODESTRAAT.
6. GEBOUW PROTESTANTENBOND.
7. GRAND HOTEL.
8. PAVILLON RICHE.
9. DIVERSE WINKELZAKEN EN PARTICU»

LIEREN.

Thans ook:

Concertzaal en Bodega Groot Badhuis

I

Vraagt vrijblijvend inlichtingen toonzaal

GASBEDRIJF - Zandvoort

Men hoort het wijd en zijd

Van der Werft's
Brood is kwaliteit

Gasthuisplein 1

NU IS HET TIJD
om Winterkleding te kopen

DE WAAG
heeft een geweldige sortering ONDERGOEDE»
REN voor Dames, Heren en Kinderen.

PULLOVERS en TRUIEN in RUIME KEUZE.
PEIGNOIRS, ONDERBLOUSES.Dames JAPON»
NEN, Alle soorten WOL, BEDRIJFSKLEDING,
BABYGOEDEREN.

Twilfit Gorsetten en Bustehouders

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1 aan goederen terug

Eendracht»zegels -worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant blijft klant

^ De man die beslag legt
Een der genoegelijkste blijspelen die de laatste
jaren geschreven werden en een van die pleizie»
rige, voortreffelijk gespeelde en bezette Ameri»
kaansc films. . . . een van de beste rollen die Jean
Harlow ooit speelde. . . . Robert Taylor toont zich
in deze vermakelijke film van zijn beste kant.

Entree: 'Parket 35, Parterre 60, StaIles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegr. Toegang boven IS jaar

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
opvoering van de amusante film:

De man die beslag legt
met Jean Harlow en Robert Taylor.
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 13 OCTOBER 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

opvoering van het machtige filmwerk:

Begeerde vrouwen
met Madeleine Renaud en Constant Remy. Een
film, zoals men die zich niet beter zou kunnen
wensen. Een excellent, subtiel en gevoelig film»

werk van een opmerkelijke kwaliteit en onweer»
staanbare charme.

Entree 30 en 54 cent, alles inbegr. Toeg. ibov. 18 jr

THEATER ff\
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Zondag 9, Maandag 10, Dinsdag 11 en Woensdag
12 Oct. — 4 Dagen, 4 Opvoeringen van een groot
Schlagerprogramma! Aanvang 8 uur.

Spencer Tracy, Gladys George, Franchot Tone in

Men gaf hem een geweer
In 1917 noemde men het een Heldendaad, in 193S
.... Moord! Het geweer dat men hem gaf, liet

hij niet meer los, maakte hem sterk en zwak,
het doodde hem, die gedood had.
Regie: W. S. van Dyke.
„Men gaf hem een geweer" is geen oorlogsflim of
een met politieke tendens, maar een sterke schit»
terende film met een pracht»argument.

Het Volk schrijft: Grote bewondering voor dit

machtige filmwerk. — Haagse Post:., een triomf
voor de film. — Handelsblad: Het is een sterke,
krachtige, moreel gezonde film.

Als tweede hoofdfilm een niet minder grote schla»
ger: Jean Harlow en Robert Taylor in

X
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DE SCHAKEL
GROTE OPENINGSVOORSTELLING op ZONDAG 9 OCTOBER in

Hotel „GROOT BADHUIS"
NA AFLOOP GROOT BAL onder leiding van J. STOL Jr. DE SPOOKTREIN

'i i

\ï- \

JSik

KL'

IJS:

f'! ^

14 <>>

11.
'

1
"

Mi

,

Iw ,
I l#c .1

.

1$ i'

f'
I V

ra

V !

IK* '

tV'

Ifl

li;v

Bronkhorst
HEEFT

Kaplaarzen vanaf 95 et

SWIFT en ROBINSON alle soorten

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELA'NGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID
Nu de onweerswolken aan de internationale

politieke hemel naar de mening van de bekende
Vier Regeringschefs voor goed zijn afgedreven
kunnen wij met destemeer élan (als je het tenmin»
ste wil geloven) weer aan'foet -werk gaan om de
gevolgen van de oorlog van 1914

—
'18 te gaan be»

strijden.

Laten wij althans hopen, dat wij nu werkelijk
voor lange tijd van een dergelijke gruwel zijn ver»
lost en on?e taak met moed opvatten.
Ook de jongeren, die ook hier nog zonder doel

rond slenteren, moeten met nieuwe moed worden
bezield, want als wij nu geen gebruik maken van
de geboden gelegenheid om met grote financiële
steun van de Regering werkobjecten tot stand te

brengen, dan laten wij een gelegenheid onbenut
die als de tijden wat verbeteren zeker niet meer
zal worden geboden.
Nu blijkt uit ondervinding, dat ook hier de oude

Hollandse voorzichtigheid de mecsten op een af*

stand doet blijven en als er eenmaal begonnen is,

dan komen weer de klanten, die er eerst niets of
weinig voor gevoelden.
Alhoewel bedoelde eigenschap in sommige om»

standigheden zeer prijzenswaardig is, behoeft bij

deze gelegenheid zulk een 'houding niet te worden
aangenomen. Daarom wekken wij de jongens die
zich in het bouwvak -willen bekwamen op, om
zich op te geven ibij de 'Commissie des Zaterdags
van 3—4 Grote Krocht no. 10

£_. De Commissie.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Nu, plotseling, na de mooie Septembermaand

de gure herfst is ingetreden, is het een genot weer
in een overdekte zweminrichting te baden. Hier»
voor bestaat gelegenheid. En wel zeer goedkoop.
Onze oefenavond is Donderdags in Stoops Bad te

Overveen, van half acht tot negen uur. "Dus nog
iets langer dan verleden jaar.

Zwemmers en zwemsters, zorgt voor volle bus»
sen; deze vertrekken 7 uur 15 van Garage P.

Kerkman, Haltestraat 61. Of indien U liever met
de fiets wilt, gaat dan mee met de fietsploeg, die

5 min. voor zeven van het Tramplein vertrekt.

Vooral zij, die nog niet zwemmen kunnen, moe»
ten mee gaan. Want de training is goed verzorgd,
en kost geen cent extra.

We noemden verleden week reeds enige namen
van onze uitstekende trainers, en voegen hier nog
aan toe, dat ook de heer W. Borrmann zich be»
reid heeft verklaard ons op de oefenavonden te

helpen.
De indoortraining wordt op 't ogenblik voor»

bereid. We hopen zeer binnenkort hier mee te be»

ginnen.
Nog even willen we het woord richten tot de

ouders, wier kinderen naar de U.L.O. of naar een
andere inrichting van voortgezet onderwijs gaan-
Ouders, juist voor Uw kinderen is één zwem»
avond in de week zo nuttig. Avond aan avond
moeten zij hun lessen leren. Eén keer in de week
ruim een uurtje in Stoops Bad zal maken, dat zij

in al de tijd, die ze dan nog over hebben.hun
schoolwerk met dubbele ijver zullen doen. Even
uw licht opgestoken bij den secretaris Fred. Keur,
en de zaak komt in orde.

S.

NIMGO
Dames- en Kinderschoenen

Alph. Sprengers - Grote Krocht 13

VROUWiENHULP.
Nu na de mooie dagen het dan toen koud is

geworden, komen de vragen naar warme kleren
binnen. Heeft iemand een winterjas voor ons —
en warme jongens»jasjes? Andere kleren zijn ook
welkom. Het zal alles gaarne ontvangen worden
bij mevrouw van Oostendorp, Westerparkstr, 17.

ZWEMMEN.
De Zandv. Reddings»Brigade werkt uitstekend!
Wij zijn 'Maandagavond met de fietsploeg die

om kwart over zeven van het Tramplein vertrok
meegegaan en wat vooral opviel, was de grote
belangstelling. Daar de Maandagavond van 8—

9

uur speciaal bestemd is voor de Brigade in Stoops
Bad, is er toch voldoende ruimte voor een ieder

om behoorlijk te oefenen. Bij het ondiepe bassin
was weer Bongertman met zijn staf aanwezig om
de ongeoefenden de geheimen van de zwemkunst
te leren. Vraag aan iederen zwemmer in Gronin»
gen of Maastricht, wie Bongertman is! Met on»
verflauwde ijver en aandacht is die man altijd

bezig met zijn leerlingen, de geringste afwijking
in zwemmethode herstelt hij onmiddellijk, waar»
door vanzelf de fundering van het zwemmateriaal
der Brigade op hechte basis rust.

Is men in het bezit van het zwemdiploma, dan
komt men bij de afdeling, waarvan Willem Dors»
man de leiding heeft.

Men zegt wel eens, dat Zandvoorters alleen

luisteren naar vreemde leiding, hier ziet gij het
wonderlijke dat de hele ploeg, en liet zijn er ve»

len, met volle aandacht luisteren naar Dorsman,
kalm en duidelijk geeft hij aanschouwelijk onder»
wijs, hoe men een drenkeling moet aanvatten in

verschillende grepen, en hoe een drenkeling ver»

voerd moet worden. Als men nu weet, dat o.a. een
pop vervaardigd van hout en lood op 4 m. diepte
van de bodem moet worden opgedoken en aan de
oppervlakte moet worden vervoerd over een be»

paalde afstand, dat men gekleed moet zwemmen,
dat men zich in alle grepen moet bevrijden van
den drenkeling, dan zal men begrijpen, dat dit

werk allerminst licht kan worden genoemd. Met
geduld en volharding staat Willem Dorsman zijn

discipelen te onderrichten en verrassend is het
gunstig resultaat. De jongelui, die daar aan mee»
doen, zijn vol goede moed, niet alleen omdat zij

werken voor een goed en nobel doel, doch ook
omdat -~ wanneer zij een diploma behalen —
dit als aanbeveling strekt voor een of andere be»

trekking. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
kwam do commandant de heer P. v.d. Mije even
kijken, of de organisatie in Stoops Bad in orde
was. De Commandant was zeer tevreden.

Jb. TERIMES.

In de gerestaureerde zaal van Groot»Badhuis gaat

Zondagavond a.s.

De Spooktrein
van „De Schakel" en na afloop Groot Bal.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
Wordt vervolgd.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE RADCOURAjN X OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.
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Bronkhorst
HEEFT

Kaplaarzen vanaf 95 et

SWIFT en ROBINSON alle soorten

BRONKHORST, Hallest 21 op 't hoekje

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID
Nu de onweerswolken aan de internationale

politieke hemel naar de mening van de bekende
Vier Regeringschefs voor goed zijn afgedreven
kunnen wij met destemeer élan (als je het tenmin»
ste wil geloven) weer aan'het -werk gaan om de
gevolgen van de oorlog van 1914

—
'18 te gaan be»

strijden.

Laten wij althans hopen, dat wij nu werkelijk
voor lange tijd van een dergelijke gruwel zijn ver»
lost en on?e taak met moed opvatten.
Ook de jongeren, die ook hier nog zonder doel

rond slenteren, moeten met nieuwe moed worden
bezield, want als wij nu geen gebruik maken van
de geboden gelegenheid om met grote financiële
steun van de Regering werkobjecten tot stand te

brengen, dan laten wij een gelegenheid onbenut
die als de tijden wat verbeteren zeker niet meer
zal worden geboden.
Nu blijkt uit ondervinding, dat ook hier de oude

Hollandse voorzichtigheid de mecsten op een af*

stand doet blijven en als er eenmaal begonnen is,

dan komen weer de klanten, die er eerst niets of
weinig voor gevoelden.
Alhoewel bedoelde eigenschap in sommige om»

standigheden zeer prijzenswaardig is, behoeft bij

deze gelegenheid zulk een 'houding niet te worden
aangenomen. Daarom wekken wij de jongens die
zich in het bouwvak willen bekwamen op, om
zich op te £*even ibij de 'Commissie des Zaterdags
van 3—4 Grote Krocht no. 10

£_. De Commissie.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Nu, plotseling, na de mooie Septembermaand

de gure herfst is ingetreden, is het een genot weer
in een overdekte zweminrichting te baden. Hier»
voor bestaat gelegenheid. En wel zeer goedkoop.
Onze oefenavond is Donderdags in Stoops Bad te

Overveen, van half acht tot negen uur. "Dus nog
iets langer dan verleden jaar.

Zwemmers en zwemsters, zorgt voor volle bus»
sen; deze vertrekken 7 uur 15 van Garage P.

Kerkman, Haltestraat 61. Of indien U liever met
de fiets wilt, gaat dan mee met de fietsploeg, die

5 min. voor zeven van het Tramplein vertrekt.

Vooral zij, die nog niet zwemmen kunnen, moe»
ten mee gaan. Want de training is goed verzorgd,
en kost geen cent extra.

We noemden verleden week reeds enige namen
van onze uitstekende trainers, en voegen hier nog
aan toe, dat ook de heer W. Borrmann zich be»
reid heeft verklaard ons op de oefenavonden te

helpen.
De indoortraining wordt op 't ogenblik voor»

bereid. We hopen zeer binnenkort hier mee te be»

ginnen.
Nog even willen we het woord richten tot de

ouders, wier kinderen naar de U.L.O. of naar een
andere inrichting van voortgezet onderwijs gaan-
Ouders, juist voor Uw kinderen is één zwem»
avond in de week zo nuttig. Avond aan avond
moeten zij hun lessen leren. Eén keer in de week
ruim een uurtje in Stoops Bad zal maken, dat zij

in al de tijd, die ze dan nog over hebben.hun
schoolwerk met dubbele ijver zullen doen. Even
uw licht opgestoken bij den secretaris Fred. Keur,
en de zaak komt in orde.

S.

NIMGO
Dames- en Kinderschoenen

Alph. Sprengers - Grote Krocht 13

VROUWiENHULP.
Nu na de mooie dagen het dan toen koud is

geworden, komen de vragen naar warme kleren
binnen. Heeft iemand een winterjas voor ons —
en warme jongens»jasjes? Andere kleren zijn ook
welkom. Het zal alles gaarne ontvangen worden
bij mevrouw van Oostendorp, Westerparkstr, 17.

ZWEMMEN.
De Zandv. Reddings»Brigade werkt uitstekend!
Wij zijn 'Maandagavond met de fietsploeg die

om kwart over zeven van het Tramplein vertrok
meegegaan en wat vooral opviel, was de grote
belangstelling. Daar de Maandagavond van 8—

9

uur speciaal bestemd is voor de Brigade in Stoops
Bad, is er toch voldoende ruimte voor een ieder

om behoorlijk te oefenen. Bij het ondiepe bassin
was weer Bongertman met zijn staf aanwezig om
de ongeoefenden de geheimen van de zwemkunst
te leren. Vraag aan iederen zwemmer in Gronin»
gen of Maastricht, wie Bongertman is! Met on»
verflauwde ijver en aandacht is die man altijd

bezig met zijn leerlingen, de geringste afwijking
in zwemmethode herstelt hij onmiddellijk, waar»
door vanzelf de fundering van het zwemmateriaal
der Brigade op hechte basis rust.

Is men in het bezit van het zwemdiploma, dan
komt men bij de afdeling, waarvan Willem Dors»
man de leiding heeft.

Men zegt wel eens, dat Zandvoorters alleen

luisteren naar vreemde leiding, hier ziet gij het
wonderlijke dat de hele ploeg, en liet zijn er ve»

len, met volle aandacht luisteren naar Dorsman,
kalm en duidelijk geeft hij aanschouwelijk onder»
wijs, hoe men een drenkeling moet aanvatten in

verschillende grepen, en hoe een drenkeling ver»

voerd moet worden. Als men nu weet, dat o.a. een
pop vervaardigd van hout en lood op 4 m. diepte
van de bodem moet worden opgedoken en aan de
oppervlakte moet worden vervoerd over een be»

paalde afstand, dat men gekleed moet zwemmen,
dat men zich in alle grepen moet bevrijden van
den drenkeling, dan zal men begrijpen, dat dit

werk allerminst licht kan worden genoemd. Met
geduld en volharding staat Willem Dorsman zijn

discipelen te onderrichten en verrassend is het
gunstig resultaat. De jongelui, die daar aan mee»
doen, zijn vol goede moed, niet alleen omdat zij

werken voor een goed en nobel doel, doch ook
omdat — wanneer zij een diploma behalen —
dit als aanbeveling strekt voor een of andere be»

trekking. Ondanks zijn drukke werkzaamheden
kwam de commandant de heer P. v.d. Mije even
kijken, of de organisatie in Stoops Bad in orde
was. De Commandant was zeer tevreden.

Jb. TERIMES.

In de gerestaureerde zaal van Groot»Badhuis gaat
Zondagavond a.s.

De Spooktrein
van „De Schakel" en na afloop Groot Bal.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
Wordt vervolgd.
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ZANDYODRTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

puiten Zandvoort, per jaar .. 1.60

Afzonderlijke nummers 0.10

GIRO. No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij' Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2fl

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Hoeveel mensen zouden er vandaag weer

gedood, gewond of verminkt worden in

Spanje en China?

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Kerk en Vrede.

Het recht om er een andere mening op na te

houden dan de positiefschristelijke regering van
ons fn naam toch nog altijd democratisch Neder»
land, wordt steeds meer beknot.

Niet alleen het propageren van een aan deze
regering onwelgevallige mening wordt verhinderd,
zoals b.v. geschiedde toen aan de Vrijdenkers»
radio»omroep (V.R.O-) de zendtijd werd ontno»
men, ook zelfs het hebben van een andere me»
ning is ongeoorloofd, wordt tenminste soms ge»

•5^ straft met ontslag uit de Rijksdienst. Lees maar
_1 eens de namen van al de verenigingen, die door
"*?' de regering zijn gezet op de lijst van voor Rijks»

' ambtenaren verboden verenigingen. Het zijn er
heel wat.
Nu is de vorige maand die lijst gewijzigd. Daar»

bij werd het onrecht aan de S.D.A.P. (waarvan
het lidmaatschap voor Defensie»ambtenaren ver»
lboden -was) begaan gedurende enkele jaren, be»
eindigd; voor andere verenigingen, die zich niet
als de S.D.A.P. tot het bewapeningsstandpunt
hadden bekeerd, werd het verbod echter besten»
digd. En op de nieuwe lijst van September, prijkt
nu ook zelfs de vereniging „Kerk en 'Vrede".

'Deze vereniging, die op het standpunt staat,

dat Evangelie en oorlogsdienst onverenigbaar zijn,

is dus voortaan voor de Rijksambtenaren verbo»
den, omdat we een christelijke regering hebben,
die aan de altijd al voor verschillende uitleggin»

gen vatbare 'bijbel blijkbaar de opvatting ont»
leent, dat Evangelie en oorlogsdienst wel verenig»
'baar zijn.

Het beroep, dat het 'Hoofdbestuur in een schrij»

ven van 1 Oct. j.1. doet op de christelijke begin»
selen van de Ministerraad kan dan ook niet het
minste effect sorteren. Dit beroep is zelfs geheel
overbodig, want juist aan die christelijke begin»
'selen '(der regeiiing) dankt de 'ver. „Kerk en
*Vrede" het genoegen van op de Zwarte Lijst- te
zijn gezet.
Het Hoofdbestuur van „Kerk en Vrede" kan

er ook moeilijk anders over denken, want lezen
we niet in een artikel van den seer.»penn. Ds. J.

B. Th. Hugenholtz in het blad van 1 Oct. j.I. b.v.

dit bittere verwijt: „Immers, hef verdrietige in
onze strijd is, dat wij de grootste tegenstand niet
ontmoeten buiten de kerken, maar juist binnen
de kerken".
Ook het beroep van het Hoofdbestuur op de

beste traditiec van gewetensvrijheid moet falen,

omdat die al herhaaldelijk geweld werden aange»
daan (denk b.v. aan de zo even genoemde V.R.
O.), en ja, de hele lijst van verboden verenigingen
feitelijk een aanranding is van die „'beste tradities
van gewetensvrijheid".
Meer succes — zo dit tenminste juist vanwege

èvenbedoeld regeringsstandpunt niet bij voorbaat
is uitgesloten — mag misschien worden verwacht
van -het beroep, dat het Hoofdbestuur in zijn
schrijven doet op de wet en wel met de volgende
woorden:

„In de Grondwet ligt voor lederen staatsburger
dus ook voor den Rijksambtenaar, het recht ver»
ankerd om, indien zijn geloofsovertuiging en ge*
weten dit gebieden, de 'Overheid op andere wijze
te dienen dan door de militaire dienst."
Veel er van verwachten doen we echter niet,

omdat de leden van „Kerk en Vrede" voor zover
ze dienstplichtig zijn zeker wel zal worden toe»
gestaan om „de Overheid op andere wijze te die»
nen", maar dat verandert niets aan hun mentaliteit
en daar gaat het om bij de regering. Zij wil geen
ambtenaren in dienst hebben, die Evangelie en
oorlogsdienst onverenigbaar achten, omdat zij

zelf op een ander christelijk standpunt staat.

En al verandert de mentaliteit niet door een ge»
dwongen bedanken voor „Kerk en Vrede", toch
heeft zo iets op de duur een „gelijkschakelende"
uitwerking 'bij niet al te sterke persoonlijkheden-
Bovendien zal de regering er zo nodig ook niet
voor terugschrikken die mentaliteit te onderzoe»
ken, d.w.z. te toetsen aan de regeringsnormen.
Met een lijst van verboden verenigingen zit men
nu eenmaal onmiskenbaar op het hellende vlak,
dat steeds meer afvoert van meningsvrijheid.
Voor „Kerk en Vrede" zal er dan ook wel niet

anders opzitten, dan dat zij deze diskwalificatie
ener christelijke regering slikt — tot tijd en wijle

het Nederlandse volk eens weer een minder chris»
telijke doch meer democratische regering belieft

te kiezen.
Het onrecht, thans ook „Kerk en Vrede" aan»

gedaan, zal daartoe zeker het zijne bijdragen.
Deze donkere tijd — ook in democratische Tan»
den — kan niet voortduren, en allerminst bij een
vrijheidlievend volk. Zolang echter vrijheidlies

vend nog gelijkgesteld wordt met oorlogsbereid,
zullen de tegenstanders van oorlog het niet ge»
makkelijk hebben.

A.M.

RAADSVERGADERING
De Zandvoortse gemeenteraad kwam j.I. Maan»

dagavond in openbare vergadering bijeen onder
voorzitterschap van Burgemeester H. van Alphen
Vóór den heer Van Rijn'berk stond op de tafel

een prachtige mand met bloemen, aangeboden
door de raadsleden ter gelegenheid van zijn 45=

jarige echtvereniging. De voorzitter sprak enige
hartelijke woorden en hoopte, dat dit echtpaar
nog vele jaren in Zandvoort zal mogen blijven.

Spr. achtte het een eer als tolk van de gehele ge»

meenteraad het echtpaar Van Rijnberk zijn feli»

citatie te mogen aanbieden.

De jubilaris dankte de raad voor deze bloemen»
hulde, in. het bijzonder echter Burgemeester Van
Alphen.

Ontheffing standplaats.
Met algemene stemmen wordt een voorstel aan»

genomen tot het verlenen van ontheffing van de
pacht voor een standplaats met een ijskar aan de
N.V. Fabriek van Mcelproducten Joh. B. Schol»
ten te Amsterdam.

Perceel Haltestraat 4-

Een voorstel betreffende het gebruik van een
lokaal van het perceel Haltestraat 4 wordt z.h.s.

aangenomen. Het gebruik van dit lokaal Zal op
15 November a.s. eindigen.

Eervol on<s/ag.
Op zijn verzoek wordt aan den heer C. D. Zaal

eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de
u.l.o.sschool in verband met zijn benoeming tot
hoofd ener school te 's Gravenhage.
De heer Suerink stelde nog de vraag hoe het

komt, dat het verloop van leerkrachten aan ge»
noemde school zo groot kon zijn. De wethouder
deelde mede op deze vraag niet te kunnen ant»
woorden.

Heffing precariorechten.
Na een korte discussie tussen den heer Pan

Rijnberk en het College werd het voorstel tot het
wijzigen en opnieuw vaststellen van de verorde»
ning op de heffing van precariorechten aangeno»
men.

Hamerstukken.
Zonder discussie worden vervolgens verschillen»

de voorstellen aangenomen, namelijk voorstellen
betreffende wijzigingen van de verordening van
de bouwterreinbelasting, van de hondenbelasting,
van de straatbelasting en van de belasting op ver»
makelijkheden, evenals een voorstel tot het vast»
stellen van de vergoeding aan bijzondere scholen
voor boventallige onderwijzers.

Gemeentebegroting 1938.
'Ged. Staten hebben een aantal opmerkingen ge»

maakt over de begroting 1938 en opgedragen als»

nog te bezuinigen tot een bedrag van ƒ 23985.
Begrijpelijk is, dat dit het College veel hoofdbre»
ken heeft gekost, daar reeds ruim negen maan»
den van het begrotingsjaar zijn verlopen.
De heer Suerink onthield zich van critiek, doch

zou „onder protest" vóórstemmen.
De heer Molenaar maakte enige scherpe opmer»

kingen over deze 'begroting; de jeugdige werk»
lozen kregen de beschikking over ƒ 2000, doch
dit bedrag wordt nu tot ƒ 1000 teruggebracht.

- Wethouder Van' der 'Moolen "deelde mede, dat
het college ook niet bepaald enthousiast was over
de opmerkingen van Ged. Staten. De post voor
de jeugdige werklozen kon tot f 1000 worden te»

ruggebracht, omdat van de ƒ 2000 nog niets was
gebruikt. (??? Red.)
M'et 11—1 stemmen (de heer Koning was door

ziekte afwezig) werd het voorstel tot wijziging
van de gemeentebegroting 1938 aangenomen. De
heer Molenaar stemde tegen.

Subsidie M.H.
Z.h.s. werd aangenomen het voorstel om de

subsidie voor de dienst van Maatschappelijk Hulp
betoon van ƒ 49.000 op ƒ 54.000 te brengen.

Reorganisatie school B.
Het College kwam met het voorstel om de ze»

vende klasse van school B op te heffen en de
leerlingen over te plaatsen naar de scholen C en
D.
De heer Molenaar stelde voor dit voorstel in

besloten zitting te behandelen; de heer Bolwidt
was juist voor openbare behandeling.
Op voorstel van wethouder Van der Moolen

werd dit punt in besloten zitting behandeld. La»
ter is besloten het voorstel terug te Zenden naar
de comm. tot bijstand van het onderwijs, omdat
zich enige nieuwe gezichtspunten hadden voor»
gedaan.

U.l-o.'School.

Het College stelde voor een klasse op te hef»

fen, waardoor een 'bezuiniging kon worden verkre»
gen van ƒ 3000 per jaar. Daartoe moet een muur
worden gesloopt; de kosten zouden ƒ 300 bedra»
gen.
Het voorstel werd wel aangenomen, maar waar»

schijnlijk zal de uitvoering van dit besluit niet
plaats vinden door een kleine stijging van het
leerlingenaantal.

Bezoldiging schoolhoofd.
Op voorstel van het College, na aandrang van

Ged. Staten, wordt besloten de 'bezoldiging van
het hoofd van de openbare school voor voorberei»
dend lager onderwijs gedurende drie jaren met
ƒ 90 per jaar te verlagen, zodat de bezoldiging op
1 Januari ƒ 1100 zal bedragen.

Bouw drie arbeiderswoningen.
Ter bestrijding van de jeugdige werkloosheid

deed het College het voorstel over te gaan tot
de bouw van drie arbeiderswoningen voor ouden
van dagen. De kosten zijn begroot op ƒ 7029,13.
De heren Suerink en Van Rijnberk maakten

enige opmerkingen over de bouwwijze van deze
woningen', welke door wethouder Slegers werden
beantwoord.

'De heer Molenaar had liever gezien, dat voor*
gesteld was over te gaan tot de bouw van een
aula op de algemene begraafplaats, daar men aan
deze woningen niets heeft.

Volgens wethouder Slegers is het echter onver»
antwoordelijk een aula door jeugdige werklozen
op de alg. begraafplaats te laten bouwen. De aula
zou voorts een massaal gebouw worden, waar»
van de werklozen niets zouden leren. Het voorstel
werd aangenomen.
Zonder discussie worden vervolgens aangeno»

men een voorstel betreffende de afschrijving van
de damwand van het Zuiderbad en een voorstel
tot het beschikbaarstellen van gelden voor de ver»
andering van de inrichting van de Wlilhelraina»
school. De behandeling van belastingrcclames lc»

verden ook geen bespreking op, waarna de open»
bare vergadering werd gesloten.

O.S.S.
Ter bespreking o.a. van de wijze van viering

van haar 35=jarig bestaan houdt de gymnastiek»
vereniging „Oefening Staalt Spieren" op Donder»
dagavond 20 October a.s. in gebouw „Muluru"
haar ledenvergadering. Behalve de leden zijn ook
de donateurs van harte welkom!

SPORT

VOETBAL.
Magere resultaten.

De Zandvoortse derde klassers hebben het er
Zondag rïiet aJ te best afgebracht. Zeemeeuwen
boekte voor eigen publiek een dikke 5—2 neder»
laag tegen het Haarlemse Ripperda ,terwijl Zand»
voort één punt in Aalsmeer moest achterlaten.
Op een slecht veld en met een zwakke voorhoede
konden de blauwgelen het niet verder brengen
dan tot een gelijk spel, 3—3, na zelfs kort na de
aanvang al met 2— te hebben achter gestaan.
Luiting speelde weer eens mede en deed dit niet
onverdienstelijk. In de uitslag verbazen ons het
meest de drie tegenpunten, omdat de verdediging,
mits Kemp niet al te zeer uit vorm is, toch het
sterkste deel van het elftal is.

De Zeemeeuwen hebben een hunner slechtste
wedstrijden gespeeld, futloos, alsof er niets op
het spel stond. Men weet, dat we geen bewonde»
raars zijn van het systeem: stopper»spil. Niette»
min erkennen we zijn grote defensieve kracht en
de mogelijkheid van overrompelen der tegenstan»
ders. Maar het systeem eist 2 snelle, hard»
werkende binncnspelers, die onvermoeid de scha»
kei vormen tussen halflinie en voorhoede en voor
het doel der tegenpartij zijn als hun aanwezigheid
daar wordt vereist.

Haarlem bezit die spelers, maar de Meeuwen
heeft over dergelijke jongelui niet de beschikking,
had hen althans j.1. Zondag niet in .Hendriks, die
beslist op de vleugel thuis 'behoort, en den inval»
Ier iHarry 'Paap. Vandaar dat we het bewuste
systeem voor de oranjezwarten onvoordelig ach»
ten en van mening zijn, dat het Zondag althans
achterwege had dienen te blijven. Wij weten niet
of de elftalcommissie nog gezocht heeft naar de
oorzaken van de grote nederlaag en wellicht geeft
ons inzicht de heren nog wel stof tot nadenken.
Wie echter niet gefaald heeft, was o.i. de stop»

persspil. Broerie Keur^heeft een knappe partij ge»
"speeld, 'kalm7"en' fhêTTbvcrlegl Met keeper Hennis
was hij de enige Zeemeeuw, wiens spel voldoe»
ning kon schenken. Wat Hennis er nog heeft uit»
gehouden, was bewonderenswaardig.

De wedstrijd.

'De Zeemeeuwen verschijnen met: Molenaar;
A. van Duijn en Drommel; C. v. Duijn, W. Keur
en J. Koper; Draijer, Hendriks, Terol, H. Paap en
C. 'Franssen.
'Ripperda, in keurige oranje»shirts gestoken, be»

ginnen met: Koster; J. Heierman en Roode; Kruif,
H. Dreyer en Kops; Spoor, A. Dreyer, de Koning,
'H. iHeiermann en Peperkoorn-
Hoewel de thuisclub de eerste helft wind mee

heeft, is het spel der voorhoede te onsamenhan»
gend om gevaarlijk te zijn. De binnenspelers blij»

ven wel achter de voorhoede, doch verzuimen om
tijdig mee te trekken. Terol werkt wel hard, maar
daar Draijer zich schijnt te sparen, is zijn werk
steeds vergeefs.
Ripperda speelt een keurig spelletje. De spelers

plaatsen de bal steeds naar een eigen speler, naar
hem die de beste plaats inneemt. Broerie en Jan
Koper verdedigen zeer goed en C. v. Duyn werkt
wel hard, maar laat z'n gevaarlijken vleugeiman
te veel los. Over het wegtrappen der backs kun»
nen we niet enthousiast worden.
Na een half uur, wanneer ettelijke aanvallen

op 'het doel der Meeuwen reeds zijn afgeslagen,
rent Peperkoorn langs de lijn, passeert A. van
Duijn en zet prachtig voor. De rechtsbinnen vangt
het leder op, schiet eerst nog tegen Molenaar aan,
maar als deze de bal niet vast kan krijgen, weet
Dreyer toch te scoren. —1.

Vier minuten vóór de rust valt Molenaar uit;

Hennis neemt z'n plaats in. Een seconde vóór de
pauze wordt hij onhoudbaar gepasseerd door Kops
die een voorzet van iPeperkoorn keihard opspringt

Reeds vijf minuten na de hervatting zien de
bezoekers kans hun score te verhogen, doordat
de linksbuiten, die in opgelegde buitenspel»positie
de bal heeft ontvangen, scherp langs den uitlopen»
den Hennis schiet. —3. Rechtsback 'Heiermann
is de spilplaats gaan bezetten en met veel bra»
vour stuwt hij z'n mannetjes voorwaarts. Na 12
minuten moet Zeemeeuwens jeugdige doelman
wederom de bal uit het net halen, door den links»
'binnen uit een voorzet van rechts ingeschoten-
0—4.

Eerst nu wijzigen de Zeemeeuwen hun elftal
en ... . hun systeem. Hendriks gaat op de plaats
van den zwakken Draijer staan, terwijl Keur nu
onmiddelliik achter de voorhoede aangaat. Met
C. v. Duyn forceert Hendriks een corner; deze,
door laatstgenoemde genomen, vindt Jan Koper
op de goede plaats en met een keihard schot redt
de linkshalf de eer "der voorhoede. 1—4.

We krijgen nu een, helaas korte, periode waarin
ook de thuisclub aanpakt. Zowaar ziet zelfs Paap
kans een corner te forceren, maar deze levert
niets op. Door het enthousiasme vallen do fouten
plots weg. Terol vuurt enige pijlen af, maar deze
vinden een keeper op hun weg. Nu zij de steun
van Broerie moeten missen, passen Zeemeeuwens
backs de buitcnspcl»val toe. Met een snelle voor»
hoede als die van Ripperda, waarin Heiermann
nu van de spilplaats naar de middenvoor is ver»
huisd, is het echter oppassen, temeer daar alle

spelers een sohot durven te lossen. Hennis weet
er van mee te praten. Want na de korte opleving
der thuisclub zijn de bezoekers weer aan het
woord en Hennis houdt een aantal schoten uit

z'n doel, die reeds voorpunt waren geteld.

Toch moet hij na 25 minuten zwichten voor
een kopbal van den linksbinnen, die een corner
van rechts benut. 1—5.

Na 40 minuten krijgt Co Franssen z'n eerste
bal na de rust toegespeeld, dank zij het harde
werken van Keur. Franssen passeert de verdedi»
ging en zet het leder voor doel, waar Hendriks is

komen aansnellen om in te schieten. De bal wordt
echter met de hand gestopt. Terol benut de toe»
gestane strafschop. 2—5.

Met deze stand breekt het einde aan.

Zandvoort 2 boekte een 3— overwinning op
S.L-T.O. 2. De Zecmeeuwen=reserves in de K-N.
V.B. waren vrij.

A'S. Zondag.

Zandvoort heeft weer een thuiswedstrijd; het
Amsterdamse T.I.W. van welk elftal Bloemen»
daal Zondag uit met 4—2 won, komt de kennis»
making met onze badplaats hernieuwen. '

De Zeemeeuwen gaan naar Schoten. Na het
spel van Zondag hebben de oranjezwarten wel
iets goed te maken. Hopelijk zal men Hendriks
op de vleugel handhaven, terwijl ook Jan Koper
in het elftal thuishoort.

'En voorts vragen we ons af, of men reeds nu
een tactische speler als de oudste Keesman in het
eerste elftal kan missen. Maar dat is een vraag,
die de elftalcommissie van de Zeemeeuwen voor
zich zelf zal dienen te 'beantwoorden. J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2353

Uitslagen van Zondag l.L:

Zeemeeuwen 1—Ripperda 1, 2—5.

Zeemeeuwen 3—R.C.H. 7, 2—4.

H.F.C. 5—Zeemeeuwen 4, 3

—

4. ,

Zeemeeuwen 5—Nieuw Vennep 2, 5—2.

Zeemeeuwen jun Hillegom jun., 10—2.

Adsp. Competitie:
Haarlem a

—

Zeemeeuv.cn a, 7— 1.

Haarlem d—Zeemeeuw b,7—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Schoten 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.
O.D.E. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Damiaten—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Spaarnevogels 3, 10 uur.
Zeemeeuwen jun R.C.H, e jun., 10 uur.

Adspiranten-competitie:
Kcnnemerland a—Zeemeeuwen a, 2 uur.
Zeemeeuwen b—H.F.C, b, 3 uur.

De training welke aanvankelijk iedere 'Dinsdag
zou plaats hebben is door omstandigheden verzet.
Voortaan iedere Donderdagmiddag van 3—4.30 u.

trainen op het tweede veld. De heren Jac. Frans»
sen en S. Sebregts zijn door het bestuur met de
leiding belast. Voor de wedstrijd Continentaal»
elftal—Bondselftal welke zal plaats vinden 23 Oct.
in het Stadion te Amsterdam, kunnen tot Maan»
dagavond kaarten aangevraagd worden bij het
secretariaat. Bestellingen zonder de benodigde
gelden worden niet in behandeling genomen.

Beleefd doch dringend wordt verzocht, bij ver»
huizing, adresverandering op te geven bij den
secretaris.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

OFFICIËLE M'EDEDELINGEN'
Z.V.V. „ZANDVOORT"

De wedstrijd tegen Aalsmeer van j.1. Zondag
was niet een van de beste, die ons eerste elftal

tot nu toe heeft gespeeld. Als oorzaak zouden we
kunnen noemen de zeer slechte weersomstandig»
heden, maar tenslotte heeft de tegenpartij daar
evenveel last van ondervonden. Ten tweede kun»
nen we aanvoeren de wijze, waarop Aalsmeer het
voetbalspel beoefent. Dit was alles, behalve fraai
te noemen. De tegenpartij speelde, wat men
noemt, zwaar op de man.
De manier vooral, waarop enkele voorhoede»

spelers der thuisclub geregeld op onze achterhoe»
de aanstormden, was meer dan ergerlijk. Daar
kwam nog bij, dat scheidsrechter Rabbie dit niet
voldoende kon beteugelen. Deze arbiter vond het
voldoende om de spelers met een vriendelijk
schoudertikje tot kalmte te manen, wat volgens
ons geen succes had. Dat dan ook enkele spelers
van ons elftal physiek in de minderheid bleven,
behoeft geen betoog.
Aalsmeer nam direct het initiatief en eer Zand»

voort zich voldoende kon inspelen, nam Aalsmeer
na flink doorzetten de leiding. Onze achterhoede
was kwalijk van de schrik 'bekomen, of Aalsmeer
vergrootte de voorsprong tot 2—0.

Toch gelukte het Zandvoort het spel te ver»
plaatsen en na hard werken zelfs vóór de rust
nog gelijk te maken.
Wie nu gemeend had, dat Aalsmeer het tempo

van vóór de rust niet vol zou kunnen houden,
kwam bedrogen uit. Wel was Zandvoort even in.

de aanval en zelfs wisten ze de leiding te nemen,
maar hierna was het toch Aalsmeer, dat steeds
gevaarlijk bleef. Ze oefenden een zware druk uit

op Zandvoorts doel. 'Uit een der vele aanvallen
maakte de linksbinnen gelijk.

J. de Muinck moest wegens een opgelopen bles»
sure vervangen worden. Aalsmeer bleef in de
meerderheid en het is vooral aan de beide backs
van Zandvoort te danken, dat de wedstrijd ten*
slotte nog niet verloren werd.
Zandvoort 2 heeft het er beter afgebracht en

na een goede wedstrijd wonnen ze met 3— van
S.L-T.O 2.

Ons derde won eveneens met 3— van een on»
volledige R.C.H. 6.

Zandvoort 4 moest tegen T.H.B. 2 ondanks
hard werken vooral van de achterhoede, met een
3— nederlaag genoegen nemen.
Hillegom 4—Zandvoort 5 werd wegens de re»

gen gestaakt, nadat de geel=blauwen reeds met
2— achter»stonden. Het zesde was vrij. Junioren
a won met 10 man spelende tegen 'E.D.O. c met
5

—

I, terwijl we junioren b gaarne een pluimpje
geven voor hun gelijk spel tegen de sterke D.S.K.
junioren. De uitslag werd hier 3—3.

Voor a.s. Zondag ontvangt Zandvoort 1 T.I.W.
uit Amsterdam. Zandvoort verschijnt met een
enigszins gewijzigd elftal en we hopen, dat het
een verbetering zal blijken.

Ons tweede gaat naar Z.R.C. 2 in Amsterdam,
welke wedstrijd zeker gewonnen kan worden, mits
er flink wordt aangepakt.
Zandvoort 3 heeft een zware uitwedstrijd, n.1.

tegen E.T.O. en zal zich wel geheel moeten geven
om de punten mee naar huis te nemen.
R.C.H. 7—Zandvoort 4 is uitgesteld. Zandvoort
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Afslag Varkensvlees

Schouder karbonade, per pond 50 et

Ribkarbonade, per pond 55 et

Haasskarbonade, per pond 60 et

Lappen 65 et

'Doorregen Ossclappen, per pond .

.

50 et

Pekelvlees, per ons 16 et

SCHOOLSTRAAT ,3

TELEFOON 2703
(bij de Haltestraat)
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5 ontvangt T.H.B. 3, terwijl ons 6e R.C.H. 7 op
bezoek krijgt.

Junioren A gaat naar Haarlem C en zal z n
zegetocht wel weten voort te zetten.

Tenslotte spelen de adspiranten Zaterdagmid»
dag uit tegen E.D.O. a, wat zeker niet mee zal

vallen.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoorts 1—T.I.W., 2 uur.

Z.R.C. 2—Zandvoort 2, 2 uur.

E.T-O.—Zandvoort 3, 2 uur.

R.C-H. 7—Zandvoort 4, uitgesteld.

Zandvoort 5—-T.H.B. 3, 10 uur.

Zandvoort 6_R.C.<H. 12. 10 uur.

Haarlem jun. e—Zandvoort jun. a, 10 uur.

Zaterdagmiddag:
E.D.O. a adsp Zandvoort adsp., 3 uur.

J.K.

I

;.'

HANDBAL — O.S.S

Voor de liefhebbers van handbal 'bestaat Zondag
gelegenheid een dames» en herenwedstrijd te zien

spelen. De heren spelen om 10 uur tegen Achilles

en de dames om 11.30 tegen Rapiditas op het ter»

rein Zandvoortsel. Ook hun, die met liet spel 'ken*

nis willen maken, rziden we aan eens te komen
kijken. Opgave als lid kan geschieden bij J. v.d.

Meer, Poststraat 4.

Het Handbal wordt door de Gymn. ver. O.S.S.

beoefend naast de gmnastiek ('s zomers athle»

tiek). De leden kunnen zowel aan gymnastiek,
athletiok als aan handbal deelnemen.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Nee, over te weinig belangstelling op onze

oefenavonden hebben we niet te klagen. Integen»
deel, ze zijn druk bezocht, en er heerst een pret»

tige sfeer. We zouden kunnen zeggen: een jeug»

dige sfeer. Want ook de ouderen uit onze gele»

deren zijn op zo'n zwemavond weer vol jeugdige
gloed. Hoe kan het ook anders! Maar één ding
vinden wo jammer — dat er nog zovelen zijn,

die deze heerlijke Donderdagavonden in „Stoops
Bad" missen! Nu weten we wel, bij verscheidenen
ibestaan er bezwaren, die wij niet kunnen ophef»
fen. Maar er zijn ook mensen, die gemakkelijk
zouden kunnen komen, en die zouden blijven ko»
men als ze kwamen, en tóch niet komen. Dat zijn

de mensen met drukke bezigheden, die geen tijd

hebben. Tot die mensen zeggen we: Kom toch,

ondanks dat U geen tijd hebt. Eén avond in de
week l x/< uur in „Stoops Bad" fijn zwemmen en
ploeteren zal maken, dat gij Uw werk met dub»
bele ijver en liefde doet!
Aan onze komende revue wordt hard gewerkt.

't Is ongelooflijk wat voor ideeén er al bijeenge»
gaard zijn. Wat we allemaal ten beste zullen ge»
ven, delen we nog niet mede. Maar er verluidt
20 iets van een sprookje, van een ballet, clowns,
goochelaars enz. enz. Er zullen 70 a 80 medewer»
kers zijn. Wanneer en waar het gegeven zal wor»
den, delen we de volgende keer mee. We willen
U nog even nieuwsgierig laten.

Komt U Donderdagavond ook? Vijf min. voor
zeven vertrekken we van het Tramplein met de
fiets— kwart over zeven van !Garage P. Kerk»
man, Haltestraat 61, met de bus. S-

JAARVERGADERING SCHAAKCLUB.
De Zandvoortse Schaakclub houdt op Woens»

dag 19 October de jaarlijkse algemene vergade»
ring in de voormalige Bewaarschool aan de Duin»
weg. Aanvang 8 uur.

De agenda vermeldt o.m.: Jaarverslagen secre»
taris en penningmeester, verslag kas»commissie;
indiening en bespreking wintercampagne en be=
stuursverkiezing. Periodiek treden af de heren
C. L. Bolwidt Sr-, voorzitter; L. Blok, secretaris
en J. Hollenberg, commissairs.

TOCH GEPAKT!
Een duinwachter werd een dezer dagen in de

noordelijke duinen aangevallen en neergeslagen
door een stroper, doch laatstgenoemde was
niet in staat zijn rijwiel mee te nemen. De politie

stelde een onderzoek in en wist ten slotte — door
middel van de fiets — den dader, een Haarlem»
mer, te arresteren.

GEVONDEN VOORWERPEN.
Portemonnaie, hond, pullover, belastingmerk,

hondenpenning. badgood. ceintuur, schoen, auto»
nummerbord, tas, bril, gouden ring, gebit, kat,
sleutel, muts, bril, kraai, rozenkrans", rijwiel, zelf»

binder, boekje, sleutelbos, jasje, riem, hondenpen»
ning, handschoen en een schooletui.

EEN ZANGHULDE.
Het echtpaar Van Rijriberk vierde j.1. Woens»

dag zijn 45»jarige eohtvercnigmg. 'sAvonds bracht
de zangvereniging „De Stem des Volks" onder lei»

ding van den heer .T. Post uit Haarlem een zang»
hulde voor het buis en bracht ten gehore de lie»

deren „Morgenrood", „Eens" en „Aan de Strij»

clers". De lieer A. Molenaar hield tot "het echt»
paar een korte toespraak, waarna de heer Van
Rijnberk ontroerd dankte.

GEZELLIG DANSEN
kunt U weer als van ouds in de Bodega iMustert
aan de Strandweg en tevens kunt U daar genieten
van liet prachtige uitzicht over de zee.

Het dansorkest „The Rhythm Maniaks" weet
een prettige sfeer te scheppen, wat met het inte»

rieur van de bodega U zeker een Zondagmiddag
zal bezorgen, die U meerdere malen zult willen
'herhalen. Loopt U daar Zondag dus eens even
aan, U zult er vast geen spijt van hebben.

LEDENVERGADERING.
Woensdag 19 Oct. 8.15 uur zal in „Ons Huis"

een ledenvergadering gehouden worden van Volks
onderwijs van de afdeling Zandvoort.

Bij de verschillende punten op de agenda staat
vermeld „Spelen en Speelgoed" waarover mcj.
Bonn uit Amsterdam een inleiding zal houden,
die toegelicht zal worden met lichtbeelden.
Het 'belooft een interessante avond te worden.
Introductie is toegestaan.

OPENING „GROOT BADHUIS"
Zaterdagavond j.1. had de opening plaats van

de gerestaureerde zaal van „Groot Badhuis", Ver»
schillende afgevaardigden van verenigingen waren
aanwezig en ook Burgemeester H. van Alphen.
De avond werd hoofdzakelijk mot dansen door»

gebracht en voorts met enige cabaretnummers.
De zaal is wat kleiner geworden door de uit»

bouw van het podium, hetwelk hierdoor veel ver»

beterd is. Een prachtig doek siert het podium, ter»

wel voorts een orkestbak aanwezig is. De verwar»
Kling geschiedt door 15 gasradiatoren, doch. door
de politieke toestand van enige weken geleden is

in de aflevering enige vertraging gekomen, zoals

de heer 'G. Kiefer ons mededeelde. Een flinke ver»

betering zal het zijn, indien de vloer „oplopend
gemaakt wordt. J.1, Zondagavond hoorde
men nogal klachten, omdat ihet onmogelijk was
de spelers op het podium te volgen. 'Binnenkort

zal deze verbetering tot stand komen.
Een nieuwigheid voor Zandvoort is, dat men

tijdens de pauze even de rotonde kan bezoeken
om rustig een consumptie te gebruiken. Zondag»
avond werd hiervan reeds druk gebruik gemaakt.
Een OTkestje zorgde voor de stemming. Prettig

zou het zijn, als de pers voortaan een vast plaats»

je kreeg, b.v. aan de rechterkant van de zaal bij

liet podium. Vaak gebeurt het, dat men een paar
uur moet staan, wat niet bepaald prettig genoemd
kan worden.

't Is toch zeker niet teveel gevergd, dat steeds

vier of vijf stoelen met één of twee tafeltjes voor
"do pers gereserveerd blijven? Zouden de bestu»

ren van de diverse verenigingen met dit verzoek
rekening willen houden?

• EEN 25»JARIG JUBILEUM.
De afdeling Zandvoort van de STJ.A.P. vierde

j.1. Zaterdag haar 25=jarig bestaan. Des middags
recipieerde het bestuur in „Ons gebouw" aan de
Spoorstraat. Verschillende afgevaardigden van -dl»

verse organisaties waren aanwezig, terwijl een
schat van bloemen in het zaaltje voor een prettige
stemming zorgde.
De lieer A. J. van der Moolen opende de bij»

eenkomst en 'bracht hulde aan de 'heren Poots,
Van Rijnberk en Visser, die reeds 25 jaar lid wa»
ren van deze afdeling.

De heer A. Molenaar, sprekende namens de V-
A.R.A. en „De Stem des Volks" bood het bestuur
namens de eerste vereniging een groen kleed aan
voor de bestuurstafel. De lieer P. Oud sprak na»
mens de IZandvoortse Belstuurdefrsbond en de
Schildersgezellen en overhandigde het bestuur nas
mens de laatstgenoemden een waterstcl.

Voorts voerden het woord mevr. Poots namens
de Soc. Dem, Vrouwenclub, de heer A. Vlas na»
mens de directie van de Verz.Mij „De Centrale",
de heer 'H. Scholten namens het Instituut voor
Arbeiders Ontwikkeling, de heer H. Poots namens
de Ned. Bond van Onderwijzers, de heer C. J.

Egger namens de toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen", de heer C. van Weele namens de woning»
bouwvereniging „Eendracht maakt macht", de
heer Sijtsma namens de A.J.C., de heer D. van
Duin namens de Alg. Ned. Bouwarbeidersbond
en de heer B. van Rijnberk namens de soc. dem.
raadsfractie.
De heer Van der Moolen beantwoordde de spre»

kers en bracht dank voor de vele geschenken en
bloemstukken.
Des avonds had in gebouw Monopole de feeste»

lijke viering voor alle leden plaats. „De Stem des
Volks" opende het programma met een drietal
strijdliederen, waarna de heer C. J. Egger namens
het huldigingscomité het bestuur na een toespraak
een duplicator aanbood met toebehoren. Aan de
heren Poots, Van Rijn'berk en Visser overhandig»
de hij een boekwerk en een oorkonde.
De heer Van der Moolen dankte voor de ge»

brachte hulde, waarna de A.J.C, liet programma
met een drietal volksdansen vervolgde. De feest»
rede werd door den heer M. A. Reinalda uit Haar»
lem uitgesproken.

t
De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"

voerde na de pauze op het blijspel „Geen dubbel»
tje in z'n zak!" door J. W. van der Heiden en
Henk Bakker. De aanwezigen hebben geschaterd
om de dolkomische verwikkelingen en genoten
van het vlotte spel. Een technische bespreking van
een feestavond zou niet op z'n plaats zijn, maar
we kunnen wel zeggen, dat „Op Hoop van Zegen"
onder leiding van haar regisseur, den heer J. H.
L. Hendriks, een goede toekomst tegemoet gaat.
Voor Zandvoort betekent deze toneelvereniging
een aanwinst. De woorden, gesproken door den
heer C. J. Egger, tot de spelers waren dan ook
zeker op hun plaats. De avond werd besloten met
het zingen van de Internationale.

NED. HERV. GEMEENTE.
Zoals velen misschien al bekend zal zijn wordt

door de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. alhier
een collecte gehouden ter dekking van de volgen»
de lasten.

1. Afdoening van schuldenlast, waarmee ver»
valt de rentevergoeding.

2- 'De reparatie van de kerkverwarming.
3. 't Aanbrengen van een nieuw hek rondom

het kerkgebouw.
4. 't Schilderwerk aan de pastorie.
Leden der Jonge Herv. zullen Maandag», Dïns»

dag» en Woensdagavond a.s. voor dit doel met ge»
sloten bussen collecteren bij de leden der Herv.
Gemeente.
Laat nu, als 't kan, ieder geven naar de mate

zijner krachten. Wanneer we er een gemeenschap»
pelijke last van maken, zal blijken dat hij te dra»
gen is.

NAT. CHR. GEH. ONTH. VERENIGING.
De N.C.G.O.V. belegt op Woensdag 19 Oct.

een openb. Ledenvergadering. Spr. A. v.d. Hoff-
Onderwerp: „Varia in de winterpropaganda".
De vergadering wordt gehouden in de Oude

Bewaarschool (dus niet als eerst aangekondigd
in „Ons Huis"). Aanvang 8 uur-

VOOR DE KOUDE
moet gij U niet alleen warm kleden, doch
ook veel.

Groenten en Fruit
eten. En dat kunt U elke dag door in het
GOEDKOOPSTE ADRES te kopen.

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

onnnnnDDannoa
ig werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

£L O van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.Ml

HET WITTE HUIS
Vanaf heden weder verkrijgbaar onze eigen»

gemaakteKOOKWORST
Probeer ze eens! IHet is een delicatesse. Elke
dag vers HOLL. PEKELVLEES en LEVER en
alle soorten FIJNE VLEESWAREN.

Aanbevelend, M. Noach - Kerkstr. 27
De zaak blijft geopend!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATER'DRINKER. Gr. Krocht 20 tel. 2164

POST» EN TELEGRA'APKANTOOR.
In verband met de luchtbeschermingsoefeningen

zullen op Dinsdag 18 dezer de lichtingen der bui»

tenbussen om 20.15 inplaats van om 21-15 plaats

vinden. De hoofdbus wordt op de gewone tijd

dus om 22.15 uur gelicht.

-UITVOERING „DE SCHAKEL"
Het was Zondagavond zeer druk in de grote

zaal van hotel Groot Badhuis tijdens de eerste
uitvoering van het winterseizoen van de toneel»
vereniging „De Schakel". Men was vol verwach»
ting wat „De Schakel" zou brengen, daar men
vernomen had, dat het een spannend stuk zou
zijn. Het is ons echter onbegrijpelijk, hoe een to»
neelvercniging 'het seizoen kan openen met een
detective»spel, een toneelstuk toch, dat zonder
fouten gespeeld moet worden, daar men anders
tot gekke situaties kan komen. Nu deelde de heer
Hildering mee, dat de spelers slechts 2V2 week
hebben gerepeteerd, hetgeen als een verzachtende
omstandigheid moest worden aangemerkt. Achter
het. doek begreep men dus al, dat aan een en an»
der wel iets mankeerde. Wij hebben echter de
laatste weken door verschillende gesprekken de
indruk gekregen, dat men te veel hooi op zijn

vork heeft genomen. In 2V» week kan men bijna
geen toneelstuk instuderen, vooral niet met eey.

brokkelige dialoog, zoals b.v. in „De Spooktrein"
voorkomt. Men had dan maar vier weken moeten
studeren, inplaats van 2Vs weck.
Vooral door de slechte rolkennis is deze „thril»

Ier" verknoeid, waarbij komt, dat men verschil»

lende fouten op toneelgebied maakte. Indien we
enige opmerkingen mogen maken:
In de wachtkamer van een Engels station han»

gen Hollandse raambiljetten, zoals o.a. „Reist op
een 8»daags retour" en „Maak een tochtje met de
R. van Hasselt". Wanneer men een 'briefje naar
een reisbureau had geschreven, had men zeker
over een paar Engelse reclameplaten de beschik»
king kunnen hebben.
In een wachtkamer verwacht men een lamp aan

de zoldering te zien hangen (een petroleumlamp!),
daar het lampje aan de wand enigszins onecht
aandeed. Indien men voorts van elf uur 's avonds
tot zeven uur in de ochtend gedwongen is in een
koude wachtkamer (het stormt en het regent)
door te brengen, trekt men niet z'n jas of mantel
uit en laat men niet de deuren wijd openstaan..
Indien" er" geerl kooltje in het station" aanwezig is,

kan men voorts niet gaan zeggen: „Zullen we
even bij het vuur met elkaar praten?"
Vooral het tweede bedrijf was buitengewoon

slecht te noemen; de spelers zeiden elkander alles

voor, terwijl de souffleur in het middelpunt (ook
in de zaal!) van de belangstelling stond iHet
voorbijgaan van de „spooktrein" in het einde van
het tweede bedrijf was een mislukking, evenals
het luiden van het signaal. Maar daar hadden de
spelers geen schuld aan!
De heer C. J. Bruijnzeel als Richard Winthrop

miste vooral in liet eerste bedrijf de vlotheid van
spreken, maar herstelde zich later enigszins. Mevr.
van Kampen als zijn vrouw was „te" beheerst:
indien men niet spreekt moet men wel voor „stil

spel" zorgen. Saul Hodghin, de halte=chef, vertolkt
door den heer Dinnewet, stak ver boven alle spe»
Iers uit. Beheerst speelde hij zijn rol en wist voor»
al bij het spook\ erhaal de spanning in de zaal te
brengen. De heer Max Vredenburg als Charles
Murdok stotterde telkens door zijn slechte rolken»
nis; Mej. Jul de Jong als zijn vrouw, 'deelde dit,

hoewel het niet zo in de gaten liep! Mevr. Kraa»
ijenoord als Miss Bourne had 'n sympathieke rol

en wist de lachers op haar hand te krijgen; zij

moet echter op haar uitspraak letten. De heer
W. C. Hildering als Teddy Deakin was de clou
van de avond; zijn mimiek was uitstekend, hoewel
zijn vervormde stem soms moeilijk te volgen was.
Mevrouw v.d. Storm viel ons deze avond als
Julia Price zeer tegen. Aan haar rolkennis man»
keerde wel het een en ander, evenals aan haar
mimiek. De heer Chr. Rouffaer als Herbert Price
treft wel de meeste schuld, daar hij zoveel fouteji
in het tweede bedrijf maakte, dat de zaal in
lachen uitbarstte en de spelers elkander bcteu»
terd aankeken. De heer P. Keur als John Sterling
bracht niet veel beweging in zijn spel. (De rol van
Jackson, een detective, werd door den heer J.

Hagen goed vertolkt.
Bij het einde werd aan de dames een 'bouquet

bloemen overhandigd, terwijl de avond werd bes
sloten met een gezellig bal.

ER IS MAAR EEN
goed en goedkoop adres en dat is de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Elke dag vers van de Amsterdamse markt.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

'Na. 1 iNov. na <5.30 uur gesloten.

Zaterdag tot 10 uur geopend.

De Vrouw en de Literatuur
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan en de

avonden weer beginnen te lengen, zal de vrouw
weer meer geïnteresseerd zijn bij haar boeken.
Wanneer de natuur rondom ons welig tiert,

raakt de literatuur, vooral de meer zware, wel
eens op de achtergrond. Hoeveel heerlijks de
zomer ons ook biedt, toch verlangen wij altijd

weer naar- de gezellige herfst» en wintermaanden,
waarin men „zoveel meer doet".
Naast allerlei andere bezigheden neemt' het

lezen bij de moderne vrouw een grote plaats in.

Het is onontbeerlijk geworden. Op allerlei ter»

rein vindt zij voorlichting: opvoeding der kinde»
ren, lichamelijke verzorging, maar ook, en niet het
minst, inzicht tot het leren genieten van een waar
kunstwerk. Door het lezen van goede boeken
verrijkt men de geest; en de kinderen zullen er
niet anders dan profijt van kunnen hebben als

moeder een verstandige, goed onderlegde leidster

voor hen is. Echter niet alleen lezen, maar vooral
góéd lezen, hardop desnoods om alles beter te
laten doordringen.
De bekende schrijfster Annie Salomons zegt

ergens: „Als wij een boek, dat we eerst stil voor
onszelf gelezen hadden, later nog eens hardop
overlezen, dan staan wij er verbaasd over, dat er
zóveel instaat, dat ons, bij het alleen met de
ogen lezen, was ontgaan. En dan de ouderwetse
gewoonte van elkaar voor te lezen, — als we die
nog eens in ere konden herstellen! 'Dat Zondags»
avonds voorlezen in de familiekring, — wat zou
er dan weer veel voor het goed lezen gewonnen
zijn!" >

De boeken, welke wij tezamen hardop lazen
zijn die, welke ons altijd het meest zullen bijblij»

ven. Ook poëzie, waarvan zo dikwijls wordt ge»
zegd: „o, neen, daar houd ik niet van", zal zeker
gaan boeien, wanneer men zich rustig er aan over
geeft; de dichter wil nauwkeurig beluisterd wor»
den!
Eén bezwaar is, dat gedichten in de bibliothe»

ken meestal schaars vertegenwoordigd zijn, zo»
dat men genoodzaakt is de bundeltjes zelf aan te

schaffen; iets wat financieel niet altijd te verwe»
zenlijken is. Heeft U echter de gewoonte aange»
nomen, want dat is het eigenlijk, zo nu en dan
een bundel poëzie te kopen, dan zult U ondervin»
den, dat dit uw leven voller en rijker maakt. Een
groot geluk is, dat men door het lezen in biblio»

ïheken voor een luttel bedrag vele goede boeken
onder zijn bereik kan krijgen. Besteedt echter ook
uw volle aandacht aan een boek uit de biblio»

theek en vooral, „vliegt" de laatste 'bladzijden
niet door om het „op tijd uit te hebben"; hieraan
maakt menigeen zich nogal eens schuldig. Als wij

bedenken, dat een waarachtig kunstenaar zijn ge»
hele wezen in zijn werk legt, bekruipt ons het
gevoel dat wij, door niet serieus genoeg te lezen,

den schrijver onrecht aandoen.
.Is het niet wonderlijk, dat een alledaags gege»

ven door den waren verteller ons tot een belang»
rijk iets wordt gemaakt?

Hierbij denk ik aan de innigwarme verteltoon
van Ina Boudier—Bakker, Top Naeff, Augusta de-

Wit, Antoon Coolen, om slechts enkelen te noe»
men.
Van de boeken, welke m.i. zeer geschikt zijn 'om

vóór te lezen, noem ik o.a. de werken van Mien
Labberton en van de bijna 80 jarige Zweedse
schrijfster Selma Lagerlóf.
Hoeveel breinen zijn er steeds bezig om ons

leven te verrijken en mooier te maken. Laten wij,

vrouwen, die door onze bezigheden doorgaans
zozeer in beslag zijn genomen, met grote dank»
baarheid denken aan al de kunstwerken in de
literatuur en onze vrije tijd zoveel mogelijk beste»
den om daarmede kennis te maken. Spoedig zul»

len wij bemerken, dat, wanneer wij ons spiegelen
aan alles wat de grote kunstenaars ons te zeggen
hebben, de moeilijkheden en problemen, waarvoor
wij in het leven worden gesteld, ons lichter val»

len.

RIEK BONSET—HORST.

DI'ERENiHUL'P.
Bovenstaande vereniging, afdeling Zandvoort

der Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren heeft
per 17 October in Pension X een Jaarvergadering
uitgeschreven. De aanvang is bepaald op half 9.

EET ONZE OVERHEERLIJKEGEKRUIDE
Broodbakkcrij M. J. BALK

SPECULAAS
25 cent per half pond

~ Hogeweg 27 - Telefoon 2989

Gertenbachs Leesbibliotheek „GELRIA"
2642 Bakker Piet. Achter de mast
2643 Vrouwen aan het roer.

2653 Bennett, A. Een man van de daad.
2647 Cain, J. M. Serenade.
2640 Frijlich, S. Het geheim van de koepel.

(v. oudere meisjes).
2644 Havank. Er klopt iets niet.

2652 Haycox-, £. De schrik van „Sundowin".
2655 Hoornweg, 'H. Warenhuis.
2648 IHume, D. De vier gedoemden.
2649 'Misdaad in de bokswereld.
2645 Jong, A. M. de. 'Een knaap wordt man.

ZATERDAGS NA 9 UUR 'GESLOTEN-
ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135

AFSLAG van

Honingzoete Kasdruiven
15. et per pond - 2 pond 28 et

ALLEEN ZATERDAG.
Wij zijn ruim gesorteerd in verse Snijbonen, Sper»
ciebonen, Bloemkool, Spinazie, Postelijn, Tuin»
worteltjes, Rode, Savoye, Groene en Bloemendaal»
se Kool, Radijs, Mirik en Knoflook, alles zo van
het land, steeds vers.

Komt, ziet en overtuigt u!

Bestellingen worden met de meeste spoed bezorgd

HET WELBEKENDEWESTLANDSE
GROENTEN en FRIHTHUIS van

L. S. WENNEK
GROTE KROCHT 22 TELEFOON 2823



BRUINE en ZWARTE JONGENS SCHOOLMOLIERES met rubber onderwerk % f 1.85
3% f 2.25

Alp hm Sprongers - Grote Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8) - Telefoon 21OG

Ook voor Uw Bontwerken
één adres:

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2=5=7=4

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

(REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9.75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS ƒ 10-25

RTJBROEKJES, — In HOEDEN
de grootste sortering en 'de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou
U elders kopen.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan
allen, die hun belangstel*

ling betoonden tijdens

eiekte en overlijden van
Dnzen geliefden zoon en
broeder

t~ ANNE.
D. Zijlstra.

J. Zijlstra*Draijcr.

Geertruida.

'Zandvoort, Oct. 1938.

DANKBETUIGING
Voor de vele bewijzen
van medeleven 'bij ons
45*jarig huwelijk betui*

•gen wij onze hartelijke

dank.

B. v. Rijnberk.
2s. N. C. v. Rijnberk*

de Mes.

-Allen die iets te vorderen
hebben van*,versöhuldigd

;

zijn aan*,gelden of zaken
onder zich hebben be*
horende tot» of borgtoch*
ten onder hun berusting
hebben ten laste van de
nalatenschap van den
heer Nathan Minden
(zich geschreven hebben*
de N. H. van Minden),
in leven zonder beroep,
laatst gewoond hebbende
Paradijsweg 15 te Zand*
voort en overleden te
Haarlem op 31 Aug. '38,

%wordt verzocht hiervan
-vóór of op 15 November
1938 opgave, betaling of
.afgifte te doen ten kan*
tore van den notaris J.

van Hasselt, Kloveniers*
burgwal 25A, te Amster*
.dam C.

TE HUUR

:

Vrij Bovenhuis
m. schuurtje, Koningstr.
Te bevr.: Zeestraat 56.

Huurprijs ƒ 3.50 p. week

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

op Woensdag 26 Oct.'38

des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort t.o.

v. notaris J. H. BREM*
M'ERS te Beverwijk, van

Een Herenhuis met tuin

op allergunstigste stand
a.d. Boulev. de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 m~. Voor alle doel*
einden geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. 'bij voorn,
notaris.

Burger heer vraagt prijs*

opgaaf voor

Zit- en Slaapkamer
met pension, winter en
zomer. Nette stand.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1603.

TE KOOP:
Een nieuwe
Herenfiets

volledig uitgerust van
ƒ 45 voor ƒ 20.

Schoolstr. 3a

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

voor hele dagen, oud 18
jaar v.g.g.v

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1601.

Aardig Vrij Huis
TE HUUR, dadelijk te

aanvaarden. ƒ3.75 per
week. Inlicht. Makelaar
Bouwmeester, Haarlem»
merstraat 43.

OBT HAD U NIET GEDACHT
dat uw »choontJ«» «6*
lijn, m» nieuw k«»»«»
worden goreporeord. Dol
Is het werk, dot een «er-
fcelijktt „BChoonmoker'
maakt.

SChOEHMAKERU

Gemeub. te huur
2 a 3 kamers en keuken
tot 1 Mei a ƒ 15 p. mnd
(ook voor 't gehele jaar)

VRIJ BOVENHUIS te
huur, 5 kamers, grote
hall en keuken a ƒ 25
p. maand of BENEDEN*
HUIS, 5 kamers, keuken,
kelder, tuin en zomer*
huis a ƒ 30 per maand.
Te bevr.: Parallelweg 35.

BIEDT ZICH AAN:
Net handig Meisje

15 jaar, voor hele of hal»
ve dagen.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no 1602.

Prima Kosthuis
aangeboden in centrum,

Tevens 2 Slaapkamertjes
a ƒ 1.50 per week.
Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1604

TE KOOP GEVRAAGD
MANGEL

Haltestraat 54.

Voor Uw
Dru k werk
Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg 1

Telef. 2135

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Veihuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo veizekerin»
gen, belast zich met huuri'nnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

„VRIJHEID".

Wij -willen onze goederen kopen bij die leveran*
ciers, welke de beste zijn, zowel met prijs als met
kwaliteit.
Wij willen onze vrijheid behouden door in bin»

nen* en buitenland te speuren naar nieuwe artike*

len, nieuwe leveranciers en verdere uitbreidings»

mogelijkheden. _
Tenslotte willen wij die verkoopprijzen, welke

wij zelf het beste achten, opdat een zo groot
mogelijk aantal mensen onze artikelen kan kopen-

'Dit is de reden, waarom -wij zo goedkoop zijn

met onze Rijwielen, Lampekappen, Schemerlam»
pen, Stofzuigers, EIectra*materiaal, Sportartikelen
*enz. enz, — Dus alleen naar de Goedkope Am»
-sterdammer: Henk Schuilenburg, Gr Krocht 5—7.

(Adv.)

Zondagmiddag

s

van 3 tot B uur GEZELLIG

DANSEN
in Bodega Mustert

Speciale Aanbiedingen
BIJ

DE WAAG
Charmeuze Onderjurken met mooie appliqués, in

alle maten 89 et

Extra zware Interlock dames Directoires, met
elastiek of boord 49 et

DAMES PULLOVERS 79 et

'GEMOUT, HEREN BROEKEN of

.
" BORSTROKKEN 79 et

Grote sortering PEIGNOIRS, in flanel of zijde
gemoltonneerd ƒ 2.95

HEREN OVERHEMDEN, niéuwste dessins ƒ 1.49

ALLE SOORTEN WOL
Wij bewaren voor u de wol, terwijl deze voor U
gratis wordt opgekluwd. — Voor alles gratis brei=
patronen. — Grote sortering

BEDRIJFSKLEDING
Alleen sterke kwaliteiten, tegen de laagste prijzen

BABYGOEDEREN
Wij verzorgen Uw gehele baby*uitzet.

Alleensverkoop van

Twilfit Gorsetten en Bustehouders
's Werelds meest bekende merk.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1.— aan goederen terug

Eendracht*zegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

OOCOATIE ff

,ALLER5ELANG
3ROOT& KROCHT 15 «V'^VM

TELEF. 2410

Onze speciale aanbieding van 15 t.m. 22 Qctober

1 Grote bus Haka Guldo Poetsextract v. 18 voor 13 et

Vandaag voor 't laatst: Een half pond CHOCOCO
(een fijne melange van chocolade en cocos) voor 14 et

DAT IS GOEDKOOP I !

I

Eens klant blijft klant

DANS-INSTITUUT?

v. j. brassinne;
Brederodestraat 25 §
- Telefoon 2288 -

g
B Op onze clubs van Maandag enZondagavond zijn nog enige plaatsen S
gg voor HEREN. — Bij onze club voor gehuwden kunnen zich nog E

enige paren aansluiten. — Inlichtingen aan het Instituut. E

WINTER-AARGAFPËLEN
O UIN (puik best) ƒ 2.90 p. H.L.
ZEEUWSE BONTEN ƒ 3.20 p. H.L.

ZEEUWSE BLAUWEN ƒ 3.20 p. H.L.

DUINORIELINGEN, extra grof ƒ 2.25 p. H.L.

BEVELANDERS, prima . . . . ƒ 2.40 p. H.L.
BONTE DRIELINGEN ƒ 2.20 p. H.L.
EIGENH. DRIEL. grootte gelijk ƒ 2.20 p. H.L-
GROVE DUIN, zonder hollen . . ƒ 2.00 p. H.L.
ZANDVOORTSE GROVE DUIN ƒ 2.25 p. H.L.

Vraagt proef en doet nu uw WINTER*
VOORRAAD op. — Thuisbezorgen zonder
prijsverhoging vanaf 10 kilo.

VAN DEURSEN'S Aardappelhandel
ZANDVOORT KERKPLEIN 8b. TEL.2274

Bi

t

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 15 tot en met Dinsdag 18 {Oct.

Aanvang § uur, 4, pa.gen| 4 Opvoeringen van een
groot Superprogramtna! Anny Ohdra in

De Onweerstaanbare
Regie: Geza vort BoJvary. — Een heerlijk amu*
sant filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet van de
lucht zijn. 'Een film, die mede door haar 'buiten*
gewoon vlot tempo, een ieder zal bekoren.

D
Als tweede hoofdfilm:'n film met actie en tempo!

glazen kogel
mot Albrecht Schoenhals. Een spannend en sensa*
tioneel filmwerk uit de circuswereld.

Haagse Crt. schrijft: Wij hebben zelden met zo*
veel spanning 'n rolprent gevolgd en zo genoten.
Toegang boven de 18 jaar. Entree: Parket 35, Pars
terre 60, Stalles en Balcon 75, Loge 90 et alles inb-

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van Anny Ondra in

De Onweerstaanbare
De meest amusante film ooit vervaardigd.

'Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 20 OCTOBER 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

reprise van de grote Succes*Operettefilm:

Die Fledermaus
Een droom van geest, genoeglijkheid en heerlijke
muziek.

Als tweede hoofdfilm:

Brandende Dollars
met Barbara Stanwyk. —Een bijzonder spannend
en aangrijpend filmwerk. Toegang 'boven de 18 jr
Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

I

Koopt nu Uw

Winter Onder-

en Bovenkleding
Bij ons vindt U een ruime sortering. Flanel*
;n, dames*, heren* en kinder Pyama's, dames
Nachthemden, zuiver wollen Ondergoede*
ren. — De nieuwste snufjes in dames* en
kinder Jumpers.

B
Voor Uw CORSETTEN en BUSTEHOU*
DERS slaagt U zeker bij ons, ook voor
corpulente personen.

KOQPJESHÜBS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

LEEST in Leesbibliotheek „Gelria"
ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Elders in dit blad zullen belanghebbenden en
belangstellenden vernemen, dat de Zandvoortse
Raad 1.1.'Maandag de begroting voor de bouw van
drie woningen voor ouden van dagen, goedkeurde;
dit was de voorlaatste etappe.
Nu nog de toestemming van het Departement

van Sociale Zaken afgewacht en dan kan met
kracht worden aangepakt.
— Waarschijnlijk zijn de cijfers, welke aan de
Raadsleden zijn toegezonden, hier in het Raads*
verslag samengevat, doch wij willen ze nog wel
eens herhalen, om de waarde v. h. werkobject aan
te tonen voor hen, die er belang bij zullen krijgen:

Aan materialen ƒ 4592.52
Aan lonen ƒ 2436,61

In verband met do besprekingen in de Raads*
vergadering is het niet onwaarschijnlijk, dat in het
plan nog een enkele wijziging zal worden gebracht
naar aanleiding van enkele opmerkingen betreffen*
de indeling van de plattegrond.

Gezien het gunstige resultaat van het vorige
object, het clubgebouw, dat meermalen in ons
land als voorbeeld is gesteld als prachtig middel
om heel wat jongens een stoot te geven voor
hun vakopleiding, mogen we zeker verwachten,
dat ook dit object zal slagen.

Het is misschien niet zo algemeen bekend, dat
verschillende jongelui, die één of anderhalf jaar
werkzaam zijn geweest, zo ver waren 'bekwaamd,
dat het verdienen in de praktijk aanstonds intrad,

n.1. ƒ 6.— en ƒ 7.50 per week.

Laten dus de jongens met interesse voor het
bouwvak, vooral diegenen, die reeds enige vakbe*
kwaamheid bezitten, zich voor dit werk opgeven.
Iedere Zaterdag wachten enkele commissieleden

in het gebouw Grote Krocht no, 10 tussen 3 en 4
uur op aanmeldingen, terwijl iedere avond de se*
cretaris, Haltestraat 62, bereid is de nodige in*

lichtingen te verstrekken.
De Commissie*

Zandvoort, 13 October 193S.

NED. BIJBELGENOOTSCHAP. Afd. Zandvoort
Vrijdag 21 Oct. 's avonds S uur hoopt onze atd.

een bijeenkomst te houden in het kerkgebouw der
Ned. Herv. Gemeente. Ds. D. Tromp zal dan
spreken over de arbeid van het 'Ned. Bijbelgenoot
schap, mede in verband met de vervreemding van
de bijbel en wat onze afdeling in dit winterhalf*
jaar daartegen denkt te doen. Hartelijk hoopt ons
bestuur, dat velen van hun 'belangstelling in deze
arbeid blijk zullen willen geven door op 21 Oct.
aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,
P. D. van Stuivenberg, Secretaris.

JEUGDBIOSCOOP „HAERLEM.
Op Woensdag 19 Oct. a.s. vindt de opening

plaats van Jeugdbioscoop „Haerlem",welke wordt
gevestigd in het geheel gerestaureerde Gebouw
aan de .Tacobstraat 6, te Haarlem. Iedere Woens*
dag» en Zaterdagmiddag wordt van half drie tot
half vijf een uitgebreid Jeugdprogramma ver*
toond, hetwelk wordt samengesteld uit leer*, cul*

tuur», teken* en aardige speelfilms, terwijl voor
komische films een 'belangrijke plaats wordt inge*
ruimd. Het ligt in de Dedocling ook speciale

Jeugdmiddagen te geven met medewerking van
een goochelaar, buikspreker, poppenkast en an*
dcre inslaande attracties.
Door deze stichting krijgt de jeugd van Haar*

lem en omstreken een prachtige gelegenheid om
zich op gepaste wijze en in prettige omgeving te
ontspannen.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 7 tot en met 13 Oct. 1938

Geboren: ,/ohanna, dochter van .1. T. Bakker
en G. v. Blokland, de Genestctstraat 17; Diana
Sophia, dochter van H. v. het Zand en AI. Lam*
bert, Kostverlorcnstraat 89; Leonardus Petronella
zoon van iM. Barnhorn en A. .1. Slenders, Zand*
\oortse!aan 353; Poulic, dochter van J. K. J. S.
Apell en C. A. Roobol, Zandvoortselaan 117.

Ondertrouwd; P. H. Terol en D. J. Loos, Kost*
%erIorenstraat 46; B. L. W. Bossong en D. J. AL
Schouten, Zandvoortselaan 153: A. van Aloppes
en Al. Grocnewoudt. Kostverlorenstraat 65; A.
Weber en .1. Loos. Oosterstraat 9; S. Weber en
L. M. Schombert, Bentveldweg 12.

Gehuwd: J. van Holten en E. H. Keur, Warns*
veld, Boondnalsewcg 47.

Overleden: AI. G- Diepcndaal, oud 3S jaren.

Gevestigde personen:
W. AI. Jurrema, van A'dam, Langelaan 20.

R. L. Boissevain, van A'dam, Boul. Paulus Loot 32

CORRESPONDENTIE.
Aan de inzenders van kopij wordt verzocht deze

zo beknopt mogelijk te maken, daar anders voor
opname niet kan worden ingestaan.

REDACTIE.
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Steensma's
Modelvleeshouwerij

Afslag Varkensvlees

Schouder karhonade, per pond 50 et

Ribkarbonade, per pond 55 et

Haasskarbonade, per pond 60 et

Lappen 65 et

Doorregen Ossciappen, per pond .

.

50 et

Pekelvlees, per ons 16 et

SCHOOLSTRAAT ,3

TELEFOON 2703
(bij de Haltestraat)

5 ontvangt T.H.B. 3, terwijl ons 6e R.C.H. 7 op
bezoek krijgt.

Junioren A gaat naar Haarlem C en zal zn
zegetocht wel weten voort te zetten.

Tenslotte spelen de adspiranten Zaterdagmid*
dag uit tegen E.D.O. a, wat zeker niet mee zal

vallen.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoorts 1—T.I.W., 2 uur.

Z.R.C. 2—Zandvoort 2, 2 uur.

E/T-O.—Zandvoort 3, 2 uur.

R.C-H. 7—Zandvoort 4, uitgesteld.

Zandvoort 5—T.H.B. 3, 10 uur.

Zandvoort 6—R.C..H. 12, 10 uur.

Haarlem jun. e—Zandvoort jun. a, 10 uur.

Zaterdagmiddag:
E.D.O. a adsp Zandvoort adsp., 3 uur.

J.K.

HANDBAL O.S.S

Voor de liefhebbers van handbal 'bestaat Zondag
gelegenheid een dames* en herenwedstrijd te zien

spelen. De heren spelen om 10 uur tegen Achilles

en de dames om 11.30 tegen Rapiditas op het ter*

rein Zandvoortsel. Ook hun, die met het spel ken*

nis willen maken, raden we aan eens te komen
kijken. Opgave als lid kan geschieden bij J. v.d.

Meer, Poststraat 4.

Het Handbal wordt door de Gymn. ver. O.S.S.

beoefend naast de gmnastiek ('s zomers athle»

tiek). De leden kunnen zowel aan gymnastiek,

athletiok als aan handbal deelnemen.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Nee, over te weinig belangstelling op onze

oefenavonden hebben we niet te Wagen. Integen»

•deel, ze zijn druk bezocht, en er heerst een pret»

tige sfeer. We 'zouden kunnen zeggen: een jeug»

dige sfeer. Want ook de ouderen uit onze gele»

deren zijn op zo'n zwemavond weer vol jeugdige

gloed. Hoe kan het ook anders! Maar één ding
vinden we jammer — dat er nog zovelen zijn,

die deze heerlijke Donderdagavonden in „Stoops
Bad" missen! Nu weten we wel, bij verscheidenen
feestaan er bezwaren, die wij niet kunnen ophef»

fen. Maar er zijn ook mensen, die gemakkelijk
zouden kunnen komen, en die zouden blijven ko»
men als ze kwamen, en tóch niet komen. Dat zijn

de mensen met drukke bezigheden, die geen tijd

hebben. Tot die mensen zeggen we: Kom toeh,

ondanks dat U geen tijd hebt. Eén avond in de
week lVj uur in „Stoops 'Bad" fijn zwemmen en
ploeteren zal maken, dat gij Uw werk met dub»
bele ijver en liefde doet!
Aan onze komende revue wordt hard gewerkt,

't Is ongelooflijk wat voor ideeén er al bijeenge»
gaard zijn. Wat we allemaal ten beste zullen ge»

ven, delen we nog niet mede. Maar er verluidt

20 iets van een sprookje, van een ballet, elowns,
goochelaars enz. enz. Er zullen 70 a 80 medewer»
kers zijn. Wanneer en waar het gegeven zal wor»
den, delen we de volgende keer mee. We willen

U nog even nieuwsgierig laten.

Komt U Donderdagavond ook? Vijf min. voor
zeven vertrekken we van het Tramplein met de
fiets— kwart over zeven van !Garage P. Kerk»
man, Haltestraat 61, met de bus. S-

JAARVERGADERING SCHAAKCLUB.
De Zandvoortse Schaakclub houdt op Woens»

dag 19 Octobcr de jaarlijkse algemene vergade»
ring in de voormalige Bewaarschool aan de Duin»
weg. Aanvang 8 uur.

De agenda vermeldt o.m.: Jaarverslagen secre»

taris en penningmeester, verslag kas»commissie;
indiening en bespreking wintercampagne en be=
stuursverkiezing. Periodiek treden af de heren
C. L. Bolwidt Sr-, voorzitter; L. Blok, secretaris

en J. Hollcnberg, commissairs.

TOCH GEPAKT!
Een duinwachter werd een dezer dagen in de

noordelijke duinen aangevallen en neergeslagen
door een stroper, doch laatstgenoemde was
niet in staat zijn rijwiel mee te nemen. De politie

stelde een onderzoek in en wist ten slotte — door
middel van de fiets — den dader, een Haarlem»
mer, te arresteren.

GEVONDEN VOORWERPEN.
Portemonnaie, hond, pullover, belastingmerk,

hondenpenning, badgocd. ceintuur, schoen, auto»
nummerbord, 'tas, b"ril, gouden ring, gebit, kat,

sleutel, muts, bril, kraai, rozenkrans, rijwiel, zelf»

binder, boekje, sleutelbos, jasje, riem, hondenpen»
ning, handschoen en een schooletui.

EEN ZANGHULDE.
Het echtpaar Van Rijn'berk vierde j.1. Woens»

dag zijn 45»jarige echtvereniging. 'sAvonds bracht
de zangvereniging „De Stem des Volks" onder lei»

ding van den heer .T. Post uit Haarlem een zang»
hulde voor het huis en bracht ten gehore de lie»

deren „Morgenrood", „Eens" en „Aan de Strij»

ders". De heer A. Molenaar hield tot 'het echt»

paar een korte toespraak, waarna de heer Van
Rijnberk ontroerd dankte.

GEZELLIG DANSEN
kunt U weer als van ouds in de Bodega iMustert
aan de Strandweg en tevens kunt U daar genieten
van het prachtige uitzicht over de zee.

Het dansorkest „The Rhythm Maniaks" weet
een prettige sfeer te scheppen, wat met het inte»

rieur van de bodega U zeker een Zondagmiddag
zal bezorgen, die U meerdere malen zult willen
herhalen. "Loopt U daar Zondag dus eens even
aan, U zult er vast geen spijt van hebben.

LEDENVERGADERING.
Woensdag 19 Oct. 8.15 uur zal in „Ons Huis"

een ledenvergadering gehouden worden van Volks
onderwijs van de afdeling Zandvoort.

Bij de verschillende punten op de agenda staat

vermeld „Spelen en Speelgoed" waarover mcj.
Bonn uit Amsterdam een inleiding zal houden,
die toegelicht zal worden met lichtbeelden.

Het 'belooft een interessante avond te worden.
Introductie is toegestaan.

OPENING „GROOT BADHUIS"
Zaterdagavond j.1. had de opening plaats van

de gerestaureerde zaal van „Groot Badhuis". Ver»
schillende afgevaardigden van verenigingen waren
aanwezig en ook Burgemeester H. van Alphen.

De avond werd hoofdzakelijk met dansen door»

gebracht en voorts met enige cabaretnummers.
_

De zaal is wat kleiner geworden door de uit»

bouw van het podium, hetwelk hierdoor veel ver»

beterd is. Een prachtig doek siert het podium, ter»

wel voorts een orkestbak aanwezig is. De verwar»

ming geschiedt door 15 gasradiatoren, doch door
de politieke toestand van enige weken geleden is

in de aflevering enige vertraging gekomen, zoals

de heer 'G. Kieter ons mededeelde. Een flinke ver»

betering zal het zijn, indien de vloer „oplopend
gemaakt wordt. J.1. Zondagavond hoorde
men nogal klachten, omdat het onmogelijk was
de spelers op het podium te volgen. Binnenkort
zal deze verbetering tot stand komen.
Een nieuwigheid voor Zandvoort is, dat men

tijdens de pauze even de rotonde kan bezoeken
om rustig een consumptie te gebruiken. Zondag»
avond werd hiervan reeds druk gebruik gemaakt.
Een orkestje zorgde voor de stemming. Prettig

zou het zijn, als de pers voortaan een vast plaats»

je kreeg, b.v. aan de rechterkant van de zaal bij

het podium. Vaak gebeurt het, dat men een paar
uur moet staan, wat niet 'bepaald prettig genoemd
kan worden.

't Is toch zeker niet teveel gevergd, dat steeds

vier of vijf stoelen met één of twee tafeltjes voor
"do pers gereserveerd blijven? Zouden de bestu»

ren van de diverse verenigingen met dit verzoek
rekening willen houden?

• EEN 25»JARIG JUBILEUM.
De afdeling Zandvoort van de SD.A.P. vierde

j.1. Zaterdag haar 25»jarig bestaan. Des middags
recipieerde het bestuur in „Ons gebouw" aan de
Spoorstraat. Verschillende afgevaardigden van -di»

verse organisaties waren aanwezig, terwijl een
schat van bloemen in het zaaltje voor een prettige

stemming zorgde.
Do heer A. J. van der iMoolen opende de bij»

eenkomst en bracht hulde aan de heren Poots,
Van Rijnberk en Visser, die reeds 25 jaar lid wa»
ren van deze afdeling.

De heer A. Molenaar, sprekende namens de V.
A.R.A. en „De Stem des Volks" bood het bestuur
namens de eerste vereniging een groen kleed aan
voor de bestuurstafel. De heer P. Oud sprak na»
mens de iZandvoortse Belstuurdetsbond en de
Schildersgezellen en overhandigde het bestuur na»
mens de laatstgenoemden een waterstcl.

Voorts voerden het woord mevr. iPoots namens
de Soc. Dem. Vrouwenclub, de heer A. Vlas na»
mens de directie van de Verz.Mij „De Centrale",
de heer 'H. Scholten namens het Instituut voor
Arbeiders Ontwikkeling, de heer H. Poots namens
de Ned. Bond van Onderwijzers, de heer C. J.

Egger namens de toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen", de heer C. van Weele namens de woning»
bouwvereniging „Eendracht maakt macht", de
heer Sijtsma namens de A.J.C., de heer D. van
Duin namens de Alg. Ned. Bouwarbeidersbond
en de heer B. van Rijnberk namens de soc. dem.
raadsfractie.
De heer Van derMoolen beantwoordde de spre»

kers en bracht dank voor de vele geschenken en
bloemstukken.
Des avonds had in gebouw Monopole de feeste»

lijke viering voor alle leden plaats. „De Stem des
Volks" opende het programma met een drietal
strijdliederen, waarna de heer C. J. Egger namens
het huldigingscomité het bestuur na een toespraak
een duplicator aanbood met toebehoren. Aan de
heren Poots, Van Rijnberk en Visser overhandig»
de hij een boekwerk en een oorkonde.
De heer A^an der Moolen dankte voor de ge»

brachte hulde, waarna de A.J.C, het programma
met een drietal volksdansen vervolgde. De feest»
rede werd door den heer M. A. Reinalda uit Haar»
lem uitgesproken. » - -

De toneelvereniging „Op Hoop van Zegen"
voerde na de pauze op het blijspel „Geen dubbel»
tje in z'n zak!" door J. W. van der Heiden en
Henk Bakker. De aanwezigen hebben geschaterd
om de dol»komische verwikkelingen en genoten
van het vlotte spel. Een technische bespreking van
een feestavond zou niet op z'n plaats zijn, maar
we kunnen wel zeggen, dat „Op Hoop van Zegen"
onder leiding van haar regisseur, den heer J. H.
L. Hendriks, een goede toekomst tegemoet gaat.
Voor Zandvoort betekent deze toneelvereniging
een aanwinst. De woorden, gesproken door den
heer C. J. Egger, tot de spelers waren dan ook
seker op hun plaats. De avond werd besloten met
het zingen van de Internationale.

NED. HERV. GEMEENTE.
Zoals velen misschien al bekend zal zijn wordt

door de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. alhier
een collecte gehouden ter dekking van de volgen»
de lasten.

1. Afdoening van schuldenlast, waarmee ver=
valt de rentevergoeding.

2- De reparatie van de kerkverwarming.
3- 't Aanbrengen van een nieuw hek rondom

het kerkgebouw.
4. 't Schilderwerk aan de pastorie.
Leden der Jonge Hcrv. zullen Maandag», Dïns»

dag» en Woensdagavond a.s. voor dit doel met ge»
sloten bussen collecteren bij de leden der Herv.
Gemeente.
Laat nu, als 't kan, ieder geven naar de mate

zijner krachten. Wanneer we er een gemeenschap»
pelijke last van maken, zal blijken dat hij te dra»
gen is.

NAT. CHR. GEH. ONTH. VERENIGING.
De N.C.G.O.V. belegt op Woensdag 19 Oct-

een openb. Ledenvergadering. Spr. A. v.d. Hoff-
Onderwerp: „Varia in de winterpropaganda".
De vergadering wordt gehouden in de Oude

Bewaarschool (dus niet als eerst aangekondigd
in „Ons Huis"), Aanvang 8 uur-

VOOR DE KOUDE
moet gij U niet alleen warm kleden, doch
ook veel.

Groenten en Fruit
eten. En dat kunt U elke dag door in het

GOEDKOOPSTE ADRES te kopen.

Jb. WOLBEEK
Swaluéstraat 2 - Telef. 2889

nnnoannaaaooanno
ék werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* O van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

HET WITTE HUIS
Vanaf heden weder verkrijgbaar onze eigen»

gemaakteKOOKWORST
Probeer ze eens! IHet is een delicatesse. Elke
dag vers HOLL. PEKELVLEES en LEVER en
alle soorten FIJNE VLEESWAREN.

Aanbevelend, M. IMoach - Kerkstr. 27
De zaak 'blijft geopend!

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER. Gr. Krocht 20 tel. 2164

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.
uÊBÊmÊmmmmmmMmmmÊmmmmammmÊmm

POST» EN TBLEGRAAFKANTOOR.
In verband met de luchtbeschermingsoefeningen

zullen op Dinsdag 18 dezer de lichtingen der bui»

tenbussen om 20.15 inplaats van om 21-15 plaats

vinden. De hoofdbus wordt op de gewone tijd

dus om 22.15 uur gelicht.

-UITVOERING „DE SCHAKEL"
Het was Zondagavond zeer druk in de grote

zaal van hotel Groot Badhuis tijdens de eerste

uitvoering van het winterseizoen van de toneel»

vereniging „De Schakel". Men was vol verwach»
ting wat „De Schakel" zou brengen, daar men
vernomen had, dat het een spannend stuk zou
zijn. Het is ons echter onbegrijpelijk, hoe een to»

neelvercniging het seizoen kan openen met een
detective»spel, een toneelstuk toch, dat zonder
fouten gespeeld moet worden, daar men anders
tot gekke situaties kan komen. Nu deelde de heer
Hildering mee, dat de spelers slechts 2Vs week
hebben gerepeteerd, hetgeen als een verzachtende
omstandigheid moest worden aangemerkt. Achter
het doek begreep men dus al, dat aan een en an»
der wel iets mankeerde. Wij hebben echter de
laatste weken door verschillende gesprekken de
indruk gekregen, dat men te veel hooi op zijn

vork heeft genomen. In 2V» week kan men bijna
geen toneelstuk instuderen, vooral niet met een
brokkelige dialoog, zoals b.v. in „De Spooktrein"
voorkomt. Men had dan maar vier weken moeten
studeren, inplaats van 21

/2 weck.
Vooral door de slechte rolkennis is deze „thril»

Ier" verknoeid, waarbij komt, dat men verschil»

lende fouten op toneelgebied maakte. Indien we
enige opmerkingen mogen maken:

In de wachtkamer van een Engels station han»
gen Hollandse raambiljetten, zoals o.a. „Reist op
een 8»daags retour" en „Maak een tochtje met de
R. van Hasselt". Wanneer men een briefje naar
een reisbureau had geschreven, had men zeker
over een paar Engelse reclameplaten de beschik»
king kunnen hebben.
In een wachtkamer verwacht men een lamp aan

de zoldering te zien hangen (een petroleumlamp!),
daar het lampje aan de wand enigszins onecht
aandeed. Indien men voorts van elf uur 's avonds
tot zeven uur in de ochtend gedwongen is in een
koude wachtkamer (het stormt en het regent)
door te brengen, trekt men niet z'n jas of mantel
uit en Iaat men niet de deuren wijd openstaan..
Indien" er" geer! kooltje in het station" aanwezig is,

kan men voorts niet gaan zeggen: „Zullen we
even bij het vuur met elkaar praten?"
Vooral het tweede bedrijf was buitengewoon

slecht te noemen; de spelers zeiden elkander alles

voor, terwijl de souffleur in het middelpunt (ook
in de zaal!) van de belangstelling stond.... Het
voorbijgaan van de „spooktrein" in het einde van
het tweede bedrijf was een mislukking, evenals
het luiden van het signaal. Maar daar hadden de
spelers geen schuld aan!
De heer C. J. Bruijnzeel als Richard Winthrop

miste vooral in het eerste bedrijf de vlotheid van
spreken, maar herstelde zich later enigszins. Mevr.
van Kampen als zijn vrouw was „te" beheerst;
indien men niet spreekt moet men wel voor „stil

spel" zorgen. Saul 'Hodghin, de halte»chef, vertolkt
door den heer Dinnewet, stak ver boven alle spe»
Iers uit. Beheerst speelde hij zijn rol en wist voor»
al bij het spook\ erhaal de spanning in de zaal te

brengen. De heer Max Vredenburg als Charles
Murdok stotterde telkens door zijn slechte rolken»
nis; Mej. Jul de Jong als zijn vrouw, deelde dit,

hoewel het niet zo in de gaten liep! Mevr. Kraa»
ijenoord als Miss Bourne had 'n sympathieke rol

en wist de lachers op haar hand te krijgen; zij

moet echter op haar uitspraak letten. De heer
W. C. Hildering als Teddy Deakin was de clou
van de avond; zijn mimiek was uitstekend, hoewel
zijn vervormde stem soms moeilijk te volgen was.
Mevrouw v.d. Storm viel ons deze avond als
Julia Price zeer tegen. Aan haar rolkennis man»
keerde wel het een en ander, evenals aan haar
mimiek. De heer Chr. Rouffaer als Herbert Price
treft wel de meeste schuld, daar hij zoveel fouten
in het tweede bedrijf maakte, dat de zaal in

lachen uitbarstte en de spelers elkander bcteu»
terd aankeken. De heer P. Keur als John Sterling
bracht niet veel beweging in zijn spel. De rol van
Jackson, een detective, werd door den heer J.

Hagen goed vertolkt.
Bij het einde werd aan de dames een 'bouquet

bloemen overhandigd, terwijl de avond werd be»
sloten met een gezellig bal.

ER IS MAAR EEN
goed en goedkoop adres en dat is de

Beverwijkse Aardappelen-
Groenten- en Fruitcentrale

Elke dag vers van de Amsterdamse markt.

Van der Zwaan
PARADIJSWEG la, 'tussen Brederodestraat en
Hogeweg. — TELEFOON 2139

'Na 1 Nov. na 6.30 uur gesloten.

Zaterdag tot 10 uur geopend.

De Vrouw en de Literatuur
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan en de

avonden weer beginnen te lengen, zal de vrouw
weer meer geïnteresseerd zijn bij haar boeken.
Wanneer de natuur rondom ons welig tiert,

raakt de literatuur, vooral de meer zware, wel
eens op de achtergrond. Hoeveel heerlijks de
zomer ons ook biedt, toch verlangen wij altijd

weer naar- de gezellige herfst» en wintermaanden,
waarin men „zoveel meer doet".
Naast allerlei andere bezigheden neemt' het

lezen bij de moderne vrouw een grote plaats in.

Het is onontbeerlijk geworden. Op allerlei ter»

rein vindt zij voorlichting: opvoeding der kinde»
ren, lichamelijke verzorging, maar ook, en niet het
minst, inzicht tot het leren genieten van een waar
kunstwerk. Door het lezen van goede boeken
verrijkt men de geest; en de kinderen zullen er
niet anders dan profijt van kunnen hebben als

moeder een verstandige, goed onderlegde leidster

voor hen is. Echter niet alleen lezen, maar vooral
góéd lezen, hardop desnoods om alles beter te
laten doordringen.
De bekende schrijfster Annie Salomons zegt

ergens: „Als wij een boek, dat we eerst stil voor
onszelf gelezen hadden, later nog eens hardop
overlezen, dan staan wij er verbaasd over, dat er
zóveel instaat, dat ons, bij het alleen met de
ogen lezen, was ontgaan. En dan de ouderwetse
gewoonte van elkaar voor te lezen, — als \fre die

nog eens in ere konden herstellen! Dat Zondags»
avonds voorlezen in de familiekring, — wat zou
er dan weer veel voor het goed lezen gewonnen
zijn!" >

De boeken, welke wij tezamen hardop lazen
zijn die, welke ons altijd het meest zullen bijblij»

ven. Ook poëzie, waarvan zo dikwijls wordt ge»

zegd: „o, neen, daar houd ik niet van", zal zeker
gaan boeien, wanneer men zich rustig er aan over
geeft; de dichter wil nauwkeurig beluisterd wor»
den!
Eén bezwaar is, dat gedichten in de bibliothe»

ken meestal schaars vertegenwoordigd zijn, zo»
dat men genoodzaakt is de bundeltjes zelf aan te

schaffen; iets wat financieel niet altijd te verwe»
zenlijkcn is. Heeft U echter de gewoonte aange»
nomen, want dat is het eigenlijk, zo nu en dan
een bundel poëzie te kopen, dan zult U ondervin»
den, dat dit uw leven voller en rijker maakt. 'Een

groot geluk is, dat men door het lezen in biblio»

theken voor een luttel bedrag vele goede boeken
onder zijn bereik kan krijgen. Besteedt echter ook
uw volle aandacht aan een boek uit de biblio»

theek en vooral, „vliegt" de laatste 'bladzijden

niet door om het „op tijd uit te hebben"; hieraan
maakt menigeen zich nogal eens schuldig. Als wij

bedenken, dat een waarachtig kunstenaar zijn ge»

hele wezen in zijn werk legt, bekruipt ons het
gevoel dat wij, door niet serieus genoeg te lezen,

den schrijver onrecht aandoen.
,Is het niet wonderlijk, dat een alledaags gege»

ven door den waren verteller ons tot een belang»
rijk iets wordt gemaakt?

Hierbij denk ik aan de innigwarme verteltoon
van Ina Boudier—Bakker, Top Naeff, Augusta de-

Wit, Antoon Coolen, om slechts enkelen te noe»
men.
Van de boeken, welke m.i. zeer geschikt zijn 'om

vóór te lezen, noem ik o.a. de werken van Mien
Labberton en van de bijna 80 jarige Zweedse
schrijfster Selma Lagerlóf.
Hoeveel breinen zijn er steeds bezig om ons

leven te verrijken en mooier te maken. Laten wij,

vrouwen, die door onze bezigheden doorgaans
zozeer in beslag zijn genomen, met grote dank»
baarheid denken aan al de kunstwerken in de
literatuur en onze vrije tijd zoveel mogelijk beste»
den om daarmede kennis te maken. Spoedig zul»

len wij bemerken, dat, wanneer wij ons spiegelen
aan alles wat de grote kunstenaars ons te zeggen
hebben, de moeilijkheden en problemen, waarvoor
wij in het leven worden gesteld, ons lichter val»

len.

RIEK BONSET—HORST.

DIERENiHUL'P.
Bovenstaande vereniging, afdeling Zandvoort

der Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren heeft
per 17 October in Pension X een Jaarvergadering
uitgeschreven. De aanvang is bepaald op half 9.

EET ONZE OVERHEERLIJKEGEKRUIDE SPECULAAS
25 cent per half pond

Broodbakkerij ML J- BALK ~ Hogeweg 27 - Telefoon 2989

Gertenbachs Leesbibliotheek „GELRIA
2642 Bakker Piet. Achter do mast
2643 Vrouwen aan Ihet roer.

2653 Bennett, A. Een man van de daad.
2647 Cain, J. M. Serenade.
2640 Frijlich, S. Het geheim van de koepel.

(v. oudere meisjes).
2644 iHavank- Er klopt iets niet.

2652 Haycox, 'E. De schrik van „Sundowin".
2655 Hoornweg, 'H. Warenhuis.
2648 IHume, D. De vier gedoemden.
2649 Misdaad in de bokswereld.
2645 Jong, A. M. de. 'Een knaap wordt man.

**

ZATERDAGS NA 9 UUR 'GESLOTEN.

ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135

AFSLAG van

Honingzoete Kasdruiven
15. et per pond - 2 pond 28 et

ALLEEN ZATERDAG.
Wij zijn ruim gesorteerd in verse Snijbonen, Sper»
ciebonen, Bloemkool, Spinazie, Postelijn, Tuin»
worteltjes, Rode, Savoye, Groene en Bloemendaal»
se Kool, Radijs, Mirik en Knoflook, alles zo van
het land, steeds vers.

Komt, ziet en overtuigt u!

Bestellingen worden met de meeste spoed bezorgd

HET WELBEKENDEWESTLANDSE
GROENTEN en FRIUTHUIS van

L. S, WENNEK
GROTE KROQHT 22 TELEFOON 2823



BRUINE en ZWARTE JONGENS SCHOOLMOLIERES met rubber onderwerk % f 1.85 % f 2,25

Alph. Sprongors - Grote Krocht 13 (voorheen Grote Krocht 8) - Telefoon 21QG

w1

Ook voor Uw Bontwerken

één adres:

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2=5=7=4

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

(REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9.75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS ƒ 10-25

•RIJBROEKJES, — In HOEDEN
de grootste sortering en 'de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou

U elders kopen.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij

onze hartelijke dank aan
allen, die hun belangstel»

ling betoonden tijdens

siekte en overlijden van
Dnzen geliefden zoon en
broeder

t- ANNE.
D. Zijlstra.

J. Zijlstra«Draijer.

Geertruida.

"Zandvoort, Oct. 1938.

DANKBETUIGING
Voor de vele bewijzen
van medeleven 'bij ons
45»jarig huwelijk betui»

'gen wij onze hartelijke

dank.

B. v. Rijnberk.
k. >J. C. v. Rijnberk*

de Mes.

-Allen die iets te vorderen
hebben vans.versöhuldigd.

zijn aan»,gelden of zaken
onder zich hebben be=
horende tot* of toorgtoch»

ten onder hun 'berusting

hebben ten laste van de
nalatenschap van den
heer Nathan Minden
(zich geschreven 'hebben*
de N. H. van Minden),
in leven zonder beroep,
laatst gewoond hebbende
Paradijsweg 15 te Zand*
voort en overleden te

Haarlem op 31 Aug. '38,

%wordt verzocht hiervan
-vóór of op 15 November
1938 opgave, betaling of
.afgifte te doen ten kan»
tore van den notaris J.

van Hasselt, Kloveniers»
burgwal 25A, te Amster»
.dam C.

TE HUUR:
Vrij Bovenhuis

m. schuurtje, Koningstr.
Te bevr.: Zeestraat 56.

Huurprijs ƒ 3.50 p. week

Aardig Vrij Huis
TE HUUR, dadelijk te

aanvaarden. ƒ3.75 per
week. Inlicht. Makelaar
Bouwmeester, Haarlem»
merstraat 43.

OAT HAD U NIET GEDACHT
dot uw «choonl]«« x*6
Sjn, al» nieuw konden
worden gerepareerd. Dot
1« het «ark, dot een wer-
kelijke „ochoonmokor
maakt.

SCH0ENMAKERU

ZEESTRAAT69

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

op Woensdag 26 Oct'38
des nam. 2 u. in „'Ons

Huis" te Zandvoort t.o,

v. notaris J. H. BREM*
M'ERS te Beverwijk, van:

Een Herenhuis met tuin

op allergunstigste stand
a.d. Boufev. de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 m2
. Voor alle doel»

einden geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. 'bij voorn,
notaris.

Burger heer vraagt prijs»

opgaaf voor

Zit- en Slaapkamer
met pension, winter en
zomer. Nette stand.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1603.

TE KOOP:
Een nieuwe
Herenfiets

volledig uitgerust v
ƒ 45 voor ƒ 20.

Schoolstr. 3a

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

voor hele dagen, oud 18
jaar v.g.g.v

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1601.

Gemeub. te huur
2 a 3 kamers en keuken
tot 1 Mei a ƒ 15 p. mnd
(ook voor 't gehele jaar)

VRIJ BOVENHUIS te
huur, 5 kamers, grote
.hall en keuken a f 25
p. maand of BENEDEN»
HUIS, 5 kamers, keuken,
kelder, tuin en zomer»
huis a ƒ 30 per maand.
Te bevr.: Parallelweg 35.

BIEDT ZICH AAN:
Net handig Meisje

15 jaar, voor hele of hal»

ve dagen.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbacns Drukkerij
onder no 1602.

Prima Kosthuis
aangeboden in centrum,

Tevens 2 Slaapkamertjes
a. ƒ 1.50 per week.

Br. bur. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1604

TE KOOP GEVRAAGD
MANGEL

Haltestraat 54.

Voor Uw
Dru k werk
Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg 1

Telef. 2135

WONINGBUREAU
„K E N M E m E R LAND"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»

gen, belast zich met huur*innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

„VRIJHEID".

Wij willen onze goederen kopen bij die leveran»

ciers, welke de beste zijn, zowel met prijs als met
kwaliteit.
Wij willen onze vrijheid behouden door in bin»

nen» en buitenland te speuren naar nieuwe artike»

len, nieuwe leveranciers en verdere uitbreidings»

mogelijkheden. _
Tenslotte -willen -wij die verkoopprijzen, welke

wij zelf het beste acTiten, opdat een zo groot
mogelijk aantal mensen onze artikelen kan kopen.

'Dit is de reden, waarom -wij zo goedkoop zijn

met onze Rijwielen, Lampékappen, Schemerlam»
pen, Stofzuigers, Electra»materiaal, Sportartikelen
'enz. enz, — Dus alleen naar de Goedkope Am»
-sterdammer: Henk Schuilenburg, Gr Krocht 5—7.

(Adv.)

Zondagmiddags
van 3 tot B uur GEZELLIG

DANSEN
in Bodega Mustert
nuimmmniniiHi

Speciale Aanbiedingen
BIJ

DE WAAG
Charmeuze Onderjurken met mooie appliqués, in

alle maten 89 et

Extra zware Interlock dames Directoires, met
elastiek of boord 49 et

DAMES PULLOVERS 79 et

'GEMOUT, HEREN BROEKEN of
BORSTROKKEN 79 et

Grote sortering PEIGNOIRS, in flanel of zijde
gemoltonneerd ƒ 2.95

HEREN OVERHEMDEN, niéuwste dessins ƒ 1.49

ALLE SOORTEN WOL
Wij bewaren voor u de wol, terwijl deze voor U
gratis wordt opgekluwd. — Voor alles gratis brei=
patronen. — Grote sortering

BEDRIJFSKLEDING
Alleen sterke kwaliteiten, tegen de laagste prijzen

BABYGOEDEREN
Wij verzorgen Uw gehele baby»uitzet.

Alleen»verkoop van

Twilfit Gorsetten en Bustehouders
's Werelds meest bekende merk.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1.— aan goederen terug

Eendraeht»zegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant * blijft klant

I

DANS-INSTITUUTi
V. J, BRASSINNEi

Brederodestraat 25 ™
- Telefoon 2288 - 3

JH Op onze clubs van Maandag enZondagavond zijn nog enige plaatsen 9
Q voor HEREN. — Bij onze club voor gehuwden kunnen zich nog E

enige paren aansluiten. — Inlichtingen aan het Instituut. E
BHBMBBBBBHBBESBSBBISSi&BgSSSBREBaSiilESHHiaSS^SSHa

WINTER-AARÖAPPELEN
DUIN (puik best) ƒ 2.90 p. H.L.

ZEEUWSE BONTEN ƒ 3.20 p. H.L.

ZEEUWSE BLAUWEN ƒ 3-20 p. H.L.

DUINüRIELINGEN, extra grof ƒ 2.25 p. H.L.

BEVELANDERS, prima . . . . ƒ 2.40 p. H.L.
BONTE DRIELINGEN ƒ 2.20 p. H.L.
EIGENH. DRIEL. grootte gelijk ƒ 2.20 p- H.L-
GROVE DUIN, zonder hollen . . ƒ 2.00 p. H.L.
ZANDVOORTSE GROVE DUIN ƒ 2.25 p. H.L.

Vraagt proef en doet nu uw WINTER»
VOORRAAD op. — Thuisbezorgen zonder
prijsverhoging vanaf 10 kilo.

VAN DEURSEN'S Aardappelhandel
ZANDVOORT KERKPLEIN 8b. TEL-2274

BH

vOODEDATIC
,ALLER5ELANG

3ROOT& KROCHT I5|

TELEF. 2410 ' " '

Onze speciale aanbieding van 15 t.m. 22 October

1 Grote bus Haka Guldo Poetsextract v. 18 voor 13 et

Vandaag voor 't laatst: Een half pond CHOCOCO
(een fijne melange van chocolade en cocos) voor 14 et

DAT IS GOEDKOOP 1

1

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 15 tot en met Dinsdag 18 \Oct.

Aanvang 8 uur, 4, Dg.gen| 4 Opvoeringen van. een

groot Superprogramttia! Anny Öhdre in

De Onweerstaanbare
Regie: Geza von Bolvary. — Een heerlijk amu»
sant filmwerk, waarbij de lachsalvo's niet van de
lucht zijn. 'Een film, die mede door haar 'buiten»
gewoon vlot tempo, een ieder zal bekoren.

Als tweede hoofdfilm-.'n film met actie en tempo!

De glazen kogel
met Atbrecht Schoenhals. Een spannend en sensa»
tioneel filmwerk uit de circuswcreld.

Haagse Crt. schrijft: Wij hebben zelden met zo»
veel spanning 'n rolprent gevolgd en zo genoten.

Toegang boven de 18 jaar. •Entree: Parket 35, Par»
terre 60, Stalles en Balcon 75, Loge 90 et alles inb-

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met optreden van Anny Ondra in

De Onweerstaanbare
De meest amusante film ooit vervaardigd.

'Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 20 OCTOBER 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

reprise van de grote Succes»Operettefilm:

Die Fledermaus
Een droom van geest, genoeglijkheid en heerlijke
muziek.

Als tweede hoofdfilm:

Brandende Dollars
met Barbara Stanwyk. —Een bijzonder spannend
en aangrijpend filmwerk. Toegang 'boven de 18 jr

Entree 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

:
t

t

Koopt nu Uw

Winter Onder-

en Bovenkleding
Bij ons vindt U een ruime sortering. Flanel»
sn, dames», heren» en kinder Pyama's, dames
Nachthemden, zuiver wollen Ondergoede»
ren. — De nieuwste snufjes in dames* en
kinder Jumpers.

B
Voor Uw CORSETTEN en BUSTEHOU»
DERS slaagt U zeker bij ons, ook voor
corpulente personen.

KOOPJESfiUIS
Kerkstraat 32-34 - Te!. 2391

BBBBBflBBBBBBBHKasnBfiflB

LEEST tt
in Leesbibliotheek „Gelria

ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Elders in dit blad zullen belanghebbenden en
belangstellenden vernemen, dat do Zandvoortse
Raad 1.1. 'Maandag de begroting voor de bouw van
drie woningen voor ouden van dagen, goedkeurde;
dit was de voorlaatste etappe.
Nu nog de toestemming van het Departement

van Sociale Zaken afgewacht en dan kan met
kracht -worden aangepakt.
— Waarschijnlijk zijn de cijfers, \y-elke aan de
Raadsleden zijn toegezonden, hier in het Raads»
verslag samengevat, doch wij willen ze nog -wel

eens herhalen, om de waarde v. h. werkobject aan
te tonen voor hen, die er belang bij zullen krijgen:

Aan materialen ƒ 4592.52
Aan lonen ƒ 2436,61

In verband met do besprekingen in de Raads»
vergadering is het niet onwaarschijnlijk, dat in het

plan nog een enkele wijziging zal worden gebracht
naar aanleiding van enkele opmerkingen betreffen»

de indeling van de plattegrond.
Gezien het gunstige resultaat van het vorige

object, het clubgebouw, dat meermalen in ons
land als voorbeeld is gesteld als prachtig middel
om heel wat jongens een stoot te geven voor
hun vakopleiding, mogen we zeker verwachten,
dat ook dit object zal slagen.

Het is misschien niet zo algemeen bekend, dat
verschillende jongelui, die één of anderhalf jaar

werkzaam zijn geweest, zo ver waren 'bekwaamd,
dat het verdienen in de praktijk aanstonds intrad,

n.1. ƒ 6 . en ƒ 7.50 per week.

Laten dus de jongens met interesse voor het
bouwvak, vooral diegenen, die reeds enige vakbe»
kwaamheid bezitten, zich voor dit werk opgeven.

Iedere Zaterdag wachten enkele commissieleden
in het gebouw Grote Krocht no. 10 tussen 3 en 4
uur op aanmeldingen, terwijl iedere avond de se»

cretaris, Haltestraat 62, bereid is de nodige in»

lichtingen te verstrekken.
De Commissie*

Zandvoort, 13 October 1938.

NED. BIJBELGENOOTSCHAP. Afd. Zandvoort
Vrijdag 21 Oct. 's avonds S uur hoopt onze afd.

een bijeenkomst te houden in het kerkgebouw der
Ned. Herv. Gemeente. Ds. D. Tromp zal dan
spreken over de arbeid van het 'Ned. Bijbelgenoot
schap, mede in verband met de vervreemding van
de bijbel en wat onze afdeling in dit winterhalf»
jaar daartegen denkt te doen. Hartelijk hoopt ons
bestuur, dat velen van hun 'belangstelling in deze
arbeid blijk zullen willen geven door op 21 Oct.
aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,

P. D. van Stuivenberg, Secretaris.

JEUGDBIOSCOOP „HAERLBM.
Op Woensdag 19 Oct. a.s. vindt de opening

plaats van Jeugdbioscoop „Haerlem",welke wordt
gevestigd in het geheel gerestaureerde Gebouw
aan de .Tacobstraat 6, te Haarlem. Iedere Woens»
dag» en Zaterdagmiddag wordt van half drie tot

half vijf een uitgebreid Jeugdprogramma ver»

toond, hetwelk wordt samengesteld uit leer», cul»

tuur*, teken» en aardige speelfilms, terwijl voor
komische films een 'belangrijke plaats wordt inge»

ruimd. Het ligt in de Dedoeling ook speciale

Jeugdmiddagen te geven met medewerking van
een goochelaar, buikspreker, poppenkast en an»
dcre inslaande attracties.

Door deze stichting krijgt de jeugd van Haar»
lem en omstreken een prachtige gelegenheid om
zich op gepaste wijze en in prettige omgeving te
ontspannen.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 7 tot en met 13 Oct. 1938

Geboren: .lohanna, dochter van .1. T. Bakker
en G. v. Blokland, de Genestctstraat 17; Diana
Sophia, dochter van H. v. het Zand en M. Lam»
bert, Kostverlorcnstraat S9; Leonardus Petronella
zoon van M. Barnhorn en A. .1. Slenders, Zand'
\oortselaan 353; Poulic, dochter van J. K. J. S.
Apell en C. A. Roobol, Zandvoortselaan 117.

Ondertrouwd; P. H. Terol en D. J. Loos, Kost»
\eriorenstraat 46; B. L. W. Bossong en D. J. M.
Schouten, Zandvoortselaan 153: A. van Moppes
en M. Groenewoudt. Kostverlorenstraat 65; A.
Weber en X Loos. Oosterstraat 9; S. Weber en
L. M. Schombert, Bcntveldweg ]2.

Gehuwd: J. van Holten en E. H. Keur, Warns»
veld, Boondaalsewcg 47.

Overleden: M. G. Diepcndaal, oud 3S jaren.

Gevestigde personen:
W. M. Jurrema, van A'dam, Langelaan 20.

R. L. Boissevain, van A'dam, Boul. Paulus Loot 32

CORRESPONDENTIE.
Aan de inzenders van kopij wordt verzocht deze

zo beknopt mogelijk te maken, daar anders voor
opname niet kan worden ingestaan.

REDACTIE.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

,voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

{tuiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.69

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Bij de crematie van den soc. dem. Kautsky
op Westerveld mocht niet worden gesprot
ken door buitenlanders.
Westerveld ligt in het vrije, democratische
Nederland

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De bezuinigingsziekte.
De gemeenteraden hebben tegenwoordig geen

benijdenswaardige taak: door de algehele finans
ciële afhankelijkheid van de centrale regering is

de gemeentelijke zelfstandigheid -weinig meer
dan een woord. Voor raadsleden met initiatief,

organisatietalent en vooruitstrevende ideeën moet
dat erebaantje haast een straf zijn. Het gemeente»
lijk bestuur komt grotendeels neer op~het gaande
houden van de zaken volgens de dwingende voor*
schriften der centrale regering (c.q. Gedeputeerde
Staten).
Tegen het einde van het jaar komt er dan nog

maar even het verzoek om op de lopende begro»
' ting het bedrag van ong. ƒ 24.000 te bezuinigen.
Ën het College van B. en W. heeft er maar aan
te voldoen — want de stok staat achter de
deur — en de raadsleden hebben maar te slik»

ken, hoogstens onder protest.
Bezuinigen en aanpassen, dat is haast het enige,

waarop onze vroede vaderen zich mogen uitsloven.
Van een bescheiden ambtenares der gemeente,

wier salaris op 1 Jan. j.1. reeds met 15% was vers
minderd, moet het inkomen op verlangen van
Ged. Staten nog weer met ongeveer 20°/o worden
verlaagd. B. en W. vonden dat te bar en stelden
de Raad voor deze vermindering over 3 jaar te
doen geschieden. Inplaats van salarisverhogingen— gelijk vroeger gebruikelijk was — wordt de/e
dame dus in het genot gesteld van periodieke sa»
larisverlagingen. 't Is ergerlijk! Maar we zijn al

zó aan die dingen gewend, dat we al -weer 'blij

zijn, als Ged. Staten genoegen nemen met deze
regeling.
'Én ook de verslechtering van het onderwijs gaat

zijn gang. Gelukkig is de dreigende amputatie van
school B nog geen feit geworden en van harte
hopen we, dat het uitstel hier afstel zal worden.
'Gerust -er op zijn we echter nog niet. (Daarvoor
werd de zaak te geheimzinnig behandeld.
-Ook de Ulo»school moet offeren aan de bezuini»
gingsrage, wat we -voor deze inrichting van voort»
gezet onderwijs in Zandvoort ten zeerste betreu»
ren. De daar nog aanwezige boventallige leer»

kracht -zal moeten verdwijnen. En B. en W. bof»
fen al weer — zie ons artikel in dit blad van
19 Maart — , dat ze geen der leerkrachten behoe»
ven te ontslaan, doordat er één vrijwillig heen»
gaat (en ook de anders voor ontslag in aanmer»
king gekomen zijnde leerkracht boft).

Maar— en 't spijt ons dit te moeten zeggen —
't lijkt ons, dat B. en W. en met hen de Raad wel
wat al te Vlot gehoor hebben gegeven aan de
wenk -van bovenaf, om twee klassen te combine»
ren, zodra dit wegens het leerlingenaantal moge:
lijk zou zijn. In die wenk toch wordt niet gespro»
ken van het wegbreken van een tussenmuur en
dus hadden B. en W. kunnen volstaan met de
mededeling, dat het niet mogelijk is 34 leerlingen
in één lokaal te stoppen. Blijkbaar heeft de 'bezui»

nigingsziekte dus ook onze vroede vaderen al te
pakken met 'het gevolg, dat ze al verder gaan met
bezuinigen dan nog -van ze geëist wordt.
En hoever speciaal de Wethouder van Onder»

wijs al door deze ziekte is aangetast, 'blijkt wel
uit zijn argumentatie. Voor slechts vier kinderen
kunnen we toch geen extra leerkracht aanhouden,
klonk het uit die mond. Dat lijkt zo op het oog
heel nuchter, inderdaad echter getuigt die opmer»
king van een betreurenswaardige kortzichtigheid,
als gevolg van de reeds diep ingevreten bezuini»
gingsziekte. Dat de deskundige partijgenoot van
den wethouder dit argument zonder protest liet

passeren, heeft ons verbaasd.
"Want, nietwaar, die extra leerkracht komt niet

slechts vier kinderen ten goede, maar de hele
school, en in het bijzonder de 34 kinderen van de
tweede klasse. Voor die kinderen toch is het heel
wat profijtelijker, als ze les krijgen in twee klassen
van 17 dan in één van 34 leerlingen, en daar gaat
het om, dus niet om slechts vier kinderen. Of is

dat soms iets, waarvoor men onderwijzer moet
zijn, om dat in te zien?Ik meen van niet, al zou je
het haast gaan geloven, als je moet constateren,
dat nóch de Raad, nóch de ouders, nóch de ver»
eniging v. Volksonderwijs op enigerlei wijze re»
ageren op dit zonderlinge argument. Maar ach,
ook zelfs het personeel van de Ulo»school en de
onderwijzersvakverenigingen doen er het zwijgen
toe! Maar is het hier in Zandvoort dan de dood
in de pot bij al die strijders voor goed openbaar
onderwijs, het beste wat men de kinderen mee
kan geven op de levensweg? 't Schijnt wel zo.
Van harte hopen we echter, dat toch minstens één
dier verenigingen alsnog blijk zal geven van waak»
zaamheid en activiteit. Want al zal 't besluit mis»
schien niet uitgevoerd worden, omdat inmiddels
het leerlingenaantal weer een ietsje gestegen is,

de dreiging blijft. Dit uitstel zal dan ook zeker
geen afstel worden, als ouders en onderwijzers
nalaten hun hcht over deze kwestie te laten schij»

nen.
We staan hier zo lang bij stil, omdat er voor

Zandvoort grote belangen mee gemoeid zijn.

Een slechter wordende Ulo»sehool zal nóg meer
ouders doen besluiten hun kinderen te zenden
naar een onderwijsgclegenheid elders — en kost
dat de gemeente niet eveneens geld?
Een slechter wordende Ulo»school, de enige ge»

legenheid ter plaatse voor voortgezet onderwijs,
zal de aantrekkelijkheid van Zandvoort voor de
forensen niet vergroten.
En afgezien daarvan, de 120 kinderen die thans

nog op de Ulosschool zijn, hebben recht op
zo goed mogelijk onderwijs; men sta dus niet toe,
dat daaraan getornd wordt door het eigen ge»
meentebestuur nog wel.
Als Zandvoort dit slikt zonder een kik te ge»

ven zelfs, ja, dan verdient het ook niet beter. Dat
kunnen we echter niet geloven, voor het 'blijkt.

Ofschoon verbazen hoef je je zo langzamerhand
over niets meer. Lezen we niet in het raadsver»

slag, dat op de post voor jeugdige werklozen
ƒ 1000 kon worden bezuinigd, omdat van de uit:

getrokken f 2000 nog niets was gebruikt.
Wordt er dan voor die jeugdige werklozen in

Zandvoort — want ze zijn er toch! — absoluut
niets gedaan? Weet men soms niet, wat te doen?
Of is ook dit al gevolg van de bezuinigings»

ziekte?
Me dunkt, dat een volledige toelichting op de»

ze mededeling van den Wethouder wel het eerste
is, wat we thans van B. en W. mogen verwach»
ten. Waarbij we dan misschien ook mogen ver»
nemen, of de voor deze drie maanden nog be»
schikbare ƒ 1000 al of niet gebruikt zullen wor»
den en hoe. Zodra in deze wat meer licht ont»
stoken is, zullen we er zeker nog weer op terug»
komen. Thans is het ons onbegrijpelijk.

DIXI.

De Bijbel voor Indiê.

Onder het hoofdje Holland=Indië is de vorige
week in Uw blad een opwekking geplaatst — on»
dertekend met W. — voor de op 22 Oct. te Zand»
voort te houden collecte van het 'Nederl. Bijbel»
genootschap, om aldus mee te werken aan het bij»

eenbrengen van ƒ 60.000, een bedrag, waarvoor
dan Inlanders van bijbels zullen worden voorzien.
De wijze echter, waarop in die opwekking wordt
getracht in Zandvoort zoveel mogelijk dubbeltjes
en guldens los te maken voor die collecte, is m.i-

ongeoorloofd.
Wie geeft aan die collecte, doet goed, als hij

dat uit volle overtuiging doet, wie niet geeft, doet
ook goed, als ook hij dat uit volle overtuiging
doet. Met deze vooropstelling zal dunkt me ieder
het eens kunnen -wezen, en ook W. het — hoop
ik — eens zijn.

Maar dan had die opwekking ook heel wat be»
scheidener moeten zijn en slechts gericht moeten
zijn tot de gelovige protestanten voor zover die

van mening zijn, dat de zending in Indië een ge»
oorloofde en nuttige taak vervult.
Want nietwaar, de ongelovigen zijn tegen de

yending en de Katholieken doen het op hun eigen
manier (door de missie en dus zonder bijbels).

En tóch lezen we in die opwekking o.m. deze
drie suggestieve, doch niettemin onjuiste, zinnen:

„Holland is aan Indië de bijbel schuldig."
„Dat is Neerlands eresschuld."
Indië heeft hierin, recht op het. hele. Neder» _.

landse volk."

Let op de door mij gecursiveerde woorden en
U zult me moeten toegeven, dat dit suggestief en
onjuist, dus ongeoorloofd is.

Want van schuld is geen sprake, laat staan van
eresschuld, zolang wij de Inlanders hün godsdienst
niet hebben afgenomen. Van een recht, dat Indië
in deze zou hebben, is dan ook evenmin sprake.
De Inlanders zijn zich ook allerminst van een der»
gelijk recht bewust, wat begrijpelijk is, want ze
hebben 'hun eigen godsdienst.de Mohammedaanse,
en wensen zelfs — ook begrijpelijk — liever niet

lastig gevallen te worden met de bijbel (al zijn

ze veelal te beleefd en te verdraagzaam, om dat
te laten merken op een wijze, als waarop de Chris
tenen dat zouden doen, wanneer ^de Inlanders
hier kwamen, om met hün bijbel de Christenen
gelukkig te maken).

'En dat het hele Nederlandse volk deze schuld
zou moeten helpen inlossen, „is gewoonweg ab»
surd. Weet' W. dan niet, dat er volgens de volks»
telling van 1930 in ons land 35°/o geen geloof had»
den en dat die 35%> er dus al zó niets voor zul»

Ien voelen om bijbels naar Indië te helpen sturen,
evenmin als de 22% Katholieken en 9% Israëlie»

ten? Dat hele Nederlandse volk schrompelt dus
al^in tot de slechts 34% Protestanten. 'Én daar»
van dan nog alleen diegenen die — gelijk ge»
zegd — menen, dat zending een geoorloofde en
nuttige bezigheid is. Ik vermoed, dat het aflossen
van die denkbeeldige _ere»schuld dan ook wel voor
rekening zal komen van niet meer dan 20, zeg 25
pCt van liet Nederl. volk. Waar het om slechts

ƒ 60.000 gaat (voor de eerste vier jaar) — de
werkelijke eresschuld (bedoeld door Mr. van De»
venter) is héél wat duurder en nog steeds niet af»
betaald — kan dat die 25% niet zwaar vallen;

ƒ 60.000 voor een „eresschuld" aan een millioenen»
volk, 't is inderdaad een koopje.
(Maar laat men het dan ook als een eer beschou»

wen om die schuld zélf af te doen, en zich in een
opwekking daartoe dus ook alleen riohten tot die
ere=schuldbewusten, en het niet doen voorkomen,
alsof ook de andere 75% verantwoordelijk moe»
ten worden gesteld voor die denkbeeldige schuld-
Zoals de opwekking nu was, was ze onzuiver en

dus m.i. ongeoorloofd.
ORANG BLANDA.

Ten onrechte stond onder het bericht een W.,
het was afkomstig van de afd. Zandvoort v.h.

Ned. Bijbel Genootschap. Redactie.

SPORT

„EXCELSIOR"
'Het bestuur deelt U liet volgende mede: Moch»

ten wij weer verschillende nieuwe leden boeken,
wij zouden het erg op prijs stellen wanneer wij

nog meer nieuwe leden zagen. Ook kunnen wij
onze oud»lcden aanbevelen eens een repetitie te

komen bezoeken. Talmt nu dus niet langer en
komt U eerst maar eens kijken, het verplicht U
tot niets.

Onze vereniging heeft toezegging gedaan (wat
u allen bekend is) tot medewerking op een jubi»

leumavond in Groot»Badhuis. Onze avond van
spelen is Donderdag 8 uur. Nadere bijzonderheden
verneemt U nog a.s. Maandagavond op de repe»
titie, waar U allen niet één uitgezonderd, wordt
verwacht, in Ons Huis, aanvang 8.15 uur. Evcnt.
nieuwe leden kunnen zich daar opgeven.

P.S. Onze kleding is wit»zwart. Hef bestuur.

GOED NIEUWS.
/IvonaVefours Nederl. Spoorwegen.

Met ingang van 22 Oct. a.s. zijn de avond»
retours reeds geldig in alle treinen, die ten 17.30
of -later .vertrekken. *

Voor onze badplaats zijn ze dus geldig in alle

treinen, die ten 17.57 of later vertrekken.

VOETBAL.
Zandvoort herstelt zi'c/i.

Zeemeeuwen verliest opnieuw.

Zondag hebban we voor de eerste ra.ial in dit
seizoen een goede wedstrijd, gezien en tevens een
van begin tot eind sportieve wedstrijd, en we
weten niet, waarom we feet meest verheugd moe»
ten zijn.

De gcelsblauwen hadden hun elftal niet onbe»
langrijk gewijzigd. Doelman Kemp was door Vis»
ser vervangen, terwijl Gijs Keur in de voorhoede,
mede als gevolg van zijn teleurstellend spel te»

gen Aalsmeer voor C. Schuiten had moeten plaats
maken. De voorhoede bestond nu, van r. naar I.,

uit: Luiting, Schuiten, Bloemendal, J. de Muinck
en J. Keesman.
Onder een druilerige motregen, later overgaande
in een flinke plasregon, werd om kwart over twee»
ën begonnen. De thuisclub nam het spel in han»
den .en terwijl de bal afwisselend over de vleugels
en rechtsdoor werd gespeeld, kreeg de voorhoede
m haar nieuwe samenstelling meteen gelegenheid
om liaar capaciteiten te tonen. Schuiten toonde
een 'goed begrip van zijn taak als verbindingsspe»
Ier, want terwijl hij steeds ballen haalde, ontbrak
hij 20 nodig niet voor het doel der tegenpartij,
waarvan z'n 2 goals een overtuigend bewijs zijn.

Ook 3. de Muinck speelde, zoals wij hem in lang
niet liadden gezien, terwijl, doordat de vleugels
m het spel wenden betrokken, Harry in het mid»
den aacer ruimte en bewegingsvrijheid kreeg.

J. Keesman op links hield steeds keurig z'n lijn

en kreeg daar van A. Weber de ballen afgemeten
toegespeeld; hij en de andere vleugelman Luiting
waren zeer actief .en menige fraaie voorzet kwam
van hun voet. Het spel van dezen laatste zou cch»
ter nog meer voldoening geven, wanneer hij leer»
de „een trekbal" te .geven, terwijl Keesman helaas
niet de kwast verstaat van zelf een doelpunt te
maken.
Onder een voortdurend Zandvoort»overwicht

waren de eerste 25 minuten puntloos verstreken,
waarbij Harry een paar „opgelegde" kansen tot
scoren onbenut had gelaten. Toen echter Luiting
een corner voor doel plaatste, zag J. de Muinck,
na een vergeefse poging van z'n broer Dorus.kans,
tussen een aantal benen door den TlWskeper te
passeren. 1—0.

Dank zij het voortreffelijke opvallende spel van
E. Keesman en Andr. Weber, bleven de geelblau»
wen aanvallen. Afgemeten plaatsten genoemde
halfspelers telkens de bal naar de vleugels. 3 Mi»
nuten voor de rust gaf J.Kcesman een harde voor»
zet, die, als gevolg van de gladgeworden bal, door
2 Zandvoortspelers werd gemist. Maar Schuiten
was op z'n plaats, hield het leder eerst rustig in
bedwang en verhoogde toen de stand tot 2—
met een van dichtbij ingezonden schot.
Na de hervatting begonnen de bezoekers, bij

wie de halflinie het meest opviel, met enthousias»
me het Zandvoort»doel te bedreigen. Er werd
door hen heel goed gecombineerd en het trio We»
ber»Schweins'bergen»Visser kreeg de handen vol,
maar het sloeg 'de aanvallen steeds af. De TIW»
linksbuiten, een Zandvoortse ingezetene, snelde,
evenals vóór de rust, telkenmale langs de lijn en
toonde zowel met rechter» als linkerbeen een
goede balbehandeling. Voor zover het hem echter
lukte langs Keesman te komen, vielen z'n voorzet»
ten niet mee.
'Hoe meer de gasten begonnen te schieten, hoe

duidelijker bleek, dat de Zandvoortse backs nog
niet op doelman Visser waren ingesteld, of (en
dan o.i. geheel ten onrechte) niet voldoende ver»
trouwen in hun keeper stelden. Dit wreekte zich
na 11 minuten, toen uit een vrije schop, die hoog
voor doel kwam, Schweinsbergen de bal kopte,
die over den op tijd uitlopenden, verrasten Visser
in het doel belandde. 2—1.

Maar van de aftrap af ging de geelblauwe half»
linie zo zelfbewust direct achter haar voorhoede
aan, dat het niemand verwonderde, toen het
Ieder via D. de 'Muinck—J. Keesman naar Schui»
ten verhuisde, dat laatstgenoemde spoedig met
een verre schuiver de stand op 3—1 voor Zand»
voort bracht.
Terwijl het doel der thuisclub vrijwel niet meer

in gevaar kwam, kan het gerust aan de gladde
bal geweten worden, dat het beduidende overs
wicht der geelblauwen niet in meer doelpunten
werd uitgedrukt. En voorts heeft linksbuiten een
4»tal opgelegde kansen om zeep gebracht, waar»
van hij op een droog veld, naar we hopen, zeker
wel de helft tussen de palen had doen verdwijnen.
De scheidsrechter bleek op buitenspel een uit»

stekende kijk te hebben, maar liet enkele „hands»
ballen" onbestraft.
Het bezoekende TIW zullen we gaarne in Zand»

voort weer terug zien.

De Zeemeeuwen moesten met een gehavend team
de strijd tegen Schoten aanvaarden en kregen een
bittere 4— 1 nederlaag te slikken.
De in de K'NVB spelende reserve»elftallcn Ie»

den aan doelpuntenhonger. De Zeemeeuwen 2
klopten het zwakke ODE 2 maar liefst met 11—1,

terwijl Zandvoort 2 in Amsterdam met 5—1 haar
meerderheid over ZRC 2 toonde

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

IHet was voor „Zandvoort" j.1. Zondag geen
slechte dag, wat betreft de prestaties der elftallen.
Bij de zes gespeelde wedstrijden zijn door onze
elftallen 11 punten in de wacht gesleept. Alle elf»

tallen hebben gewonnen, alleen het derde kon het
niet verder dan tot een gelijk spel brengen tegen
E.T.O. in Hoofddorp, wat evenwel geen slecht re»

sultaat is. Alleen onze adspjranten verloren Za»
terdagmiddag van de sterke E.D.O. a adspirantcn
met 7—1.

Zandvoort 1 zegevierde in een tamelijk vlot ge»

speelde wedstrijd met 3— 1 over T.I.W., wat trou»
wens ook in de lijn der verwachtingen lag. Het
was voor beide partijen een zeer prettige wed»
strijd, wat voor een groot gedeelte te danken was
aan de zeer goede leiding van scheidsrechter Ka»
reis. Deze scheidsrechter had een uitstekende op»
vatting van het spel en mede daardoor werd het
een genoegelijke wedstrijd. We hopen dergelijke

arbiters meerdere malen op onze velden in functie

te zien.

Zandvoort 2 behaalde een gemakkelijk overwin»
ning tegen de niet bijster sterke Z.R.C. 2.

De uitslagen van j.1. Zondag luiden:

Zandvoort l_TJ-W. 1, 3—.1

Z.R.C. 2—Zandvoort 2, 1—5.

E.T.O. 1—Zandvoort 3, 2—2
Zandvoort 5—T.H.B. 3, 7—2.
Zandvoort 6—R.C.II. 12, 2—0-
Haarlem c jun Zandvoort jun., 3—5.

E.D.O. adsp Zandvoort adsp., 7— 1.

In verband met de Interlandwedstrijd Denemar»
ken—Holland is voor ons eerste geen wedstrijd
vastgesteld.
Zandvoort 2 speelt des voormiddags om 11 uur

tegen Jan 'Hanzekwartier 2 voor de competitie.
Als ons tweede volledig uitkomt, dan kunnen de
puntjes op Zandvoort blijven.

Zandvoort 3 speelt thuis om 10 uur tegen Kin»
heïm 2 om de Stads»Editie»beker. We geven ons
derde wel een klein kansje om de volgende ronde
te bereiken.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zandvoort 2—J.H. Kwartier 2, II uur.
Zandv. 3—Kinheim 2, 10 uur, St.'Ed»beker.
Zandvoort 5—DeCeO 2, 12 uur.
Heemstede 3—Zandvoort 6, 10 uur.

Zaterdagmiddag:
Z-andvoort adsp—R.C.H, a adsp., 2.30 uur.
De heren, die aangeschreven zijn om te trainen,

wordt dringend verzocht hiervan zoveel mogelijk
gebruik te maken. J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 235&"

Uitslagen van Zondag l.L:

Schoten 1—Zeemeeuwen 1, 4—1.

Zeemeeuwen 2—O.D.E. 2, 11 1.

Damiatcn—Zeemeeuwen 3, 1—4.

Zeemeeuwen 4—Spaarnevogels 3, 8 2.

Zeemeeuwen jun R.C.H, c jun., 4 1.

Adsp. Competitie:
Kennemcrland a—Zeemeeuwen a, 2 1.

Zeemeeuwen b—iH.F.C. b, 2—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Zeemeeuwen 4—R.C.'H. 10, 10 uur. .

Zeemeeuwen 5—D.O.A. 2, 10 uur.
A.s. Donderdagmiddag van 3—4.30 uur trainen

op het tweede terrein. Als lid werden aangeno»
men de heren W. Terpstra en H. van Tol.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neut, Haltestraat 25.

VOETBAL.
Uitslagen R.K.F.: D-E.K. 3—T.Z.B. 1, 3—5
T.Z.B. 2—Santpoort 4, 7—2.

HANDBAL _ O.S.S
Het herenelftal van O.S.S. leed 1-1. Zondag een

te verwachten nederlaag tegen de sterkste uit de
afdeling, terwijl de dames er in slaagden haar
eerste competitie wedstrijd gelijk te spelen, voor
de dames een mooi succes! Mogelijk krijgen de
heren het a.s. Zondag wat minder zwaar tegen
Lijnden 2, en is de mogelijkheid op een gelijk spel
niet uitgesloten.
Daar er a.s. Zondag niet gevoetbald wordt, kan

ieder van deze gelegenheid gebruik maken om
met de Handbalsport kennis te maken. De Gymn.
ver. O.S.S. is dit jaar in de competitie 'begonnen
en rekent op veel belangstelling en leden.
De wedstrijd wordt gespeeld aan de Zandvoort»

selaan en begint om 2-30 uur.
De leden wordt op het hart gedrukt, zoveel mo»

gelijk Zaterdag te trainen. Aanvang 4.45 uur.

HANDBAL.
Uitslagen: O.S.S-, heren—Achilles, —

7

O.S.S., dames—Rapiditas, —0.

HOCKEY.
Alliance 3—Zandvoort 4, —

3

Leiden—Zardvoort 1, 2— 1.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Er wordt op 't ogenblik hard aan de revue ge»

werkt. Hierin zal ook „De kleine Zeemeermin"
van den bekenden sprookjesschrijver Andersen
voorkomen, hetwelk hoofdzakelijk door de jeugd
gespeeld zal worden. Het is een van de mooiste
sprookjes van de wereld. De kleine zeemeermin, '

die op de bodem van do zee woont met haar zes
zusters, moeder en grootmoeder, verlangt er zo
naar om de wereld daar boven te zien, Maar het
duurt voor haar juist !het langste omdat zij de
jongste is. Als ze eindelijk boven komt, maakt
ze een storm mee, en het schip, waarop de prins
is, waar ze 'beneden al vaak over gesproken heb»
ben, vergaat. Ze redt den prins het leven, doch
kan zich niet vertonen, omdat ze een vissenstaart
heeft. Als ze weer beneden komt, begrijpt geen
van de zusters, waarom ze nu nog verdriet heeft.
Het verhaal gaat verder, hoe de zeeheks zorgt,
dat zo mensebcnen krijgt, maar ze verliest daar»
door haar mooie stem. Ze kan den prins dus niet
vertellen, dat zij hem het leven gered heeft. Ten»
slotte laat ze den prins in een dans zien, dat zij

het is geweest. 'Maar 't is te Iaat:de prins 'heeft'

zijn woord al aan een ander gegeven.
We kunnen hier niet alles schrijven — alleen

nog -dit: het is het vernuft van de fijnste geest
geweest, zulk een sprookje te kunnen schrijven.
Wanneer er nog meisjes van Z.C.Z. mee willen

doen aan dit sprookje, kunnen zij zich vervoegen
bij mej. Bolwidt, die de balletgedeelten leidt. De
lessen worden Zatcrdagsmiddags van 2 tot 3 uur
gegeven.
Verder wordt nog meegedeeld, dat men zich als

lid van Z.C.Z. opgeven kan bij den secretaris
Fred Keur en bij mevr. S. Hennis—Dorreboom,
van Spcykstraat 15a. S.
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MODELLEN
gevraagd voor

GRATIS ONDULEREN
Dinsdagsmiddags en Donderdagsavonds na
8 uur.

IVI AISON STABEL
Dames* en Herenkapsalon.

GROTE KROCHT 16 — TELEFOON 2759

'HOLLANDsIN'DIE.
Zonder Indië zou Holland niet zijn, wat het nu

is. Het is niet te becijferen wat Indië voor Neder*
land geweest is. Onmetelijke rijkdommen heeft

Indië aan Holland geschonken en nog blijft Indië

voor tienduizenden Nederlanders een bron van
voorspoed en welvaart.
Koloniën echter verplichten het Moederland.

Een volk, dat zichzelf respecteert, houdt er maar
niet alleen koloniën op na om er zelf 'beter van
te worden. Een volk met verantwoordelijkheids*
besef wil ook aan zijn koloniën geven. Nederland
heeft zeker veel geschonken aan Indië. Een goed
bestuur en beheer. Een krachtige leiding. Weten*
schap en kunst. 'Maar toch heeft Nederland nog
niet het beste en het mooiste weggegeven aan
Indië. Juist dat, waardoor Nederland zelf groot
en krachtig en zelfstandig is geworden, heeft het
nog maar al te veel onthouden aan dat grote rijk

aan de evenaar met zijn 60 millioen mensen. Hol*
land is aan Indic de bijbel schuldig! Het boek,
waaruit Nederland reeds eeuwen lang zijn volks*
kracht heeft geput. Het boek, waaraan het volk
van Nederland zijn bestaan te danken heeft, dat
boek moet aan alle Indonesiërs gebracht en voor
alle Indonesiërs toegankelijk gemaakt.
Dat is 'Neerlands ereschuld, die zo spoedig

mogelijk aan Indië moet ingelost worden.
Gelukkig zijn er velen in ons vaderland, die

die schuld voelen. Zij hebben een plan gemaakt.
Dat plan is uitgegaan van het Nederlands Bijbel*

genootschap te Amsterdam. Dit plan komt hier*

op neer, dat er zestig duizend gulden 'bijeenge*

bracht mo'et worden om althans voor een behoor»
lijk deel aan Indië de bijbel in e/gen taal te geven.

Zestig duizend gulden! 't 'Lijkt veel. Maar toch
is het gemakkelijk op te brengen voor het volk
van Nederland. Bi] één interlandvoetbalmatch,
wordt er op één Zondagmiddag veel meer uitge»

geven'.
De bijbel vertalen, drukken en binden, en ver*

spreiden in 200 Indische talen door colportage
over 60 millioen mensen! Een reuze werk! Waar*
voor 60 duizend gulden niet toereikend is. JVlaar

toch kan met 60 duizend gulden gedurende 4 ja*

ren een belangrijke stap gedaan worden in deze
richting.

Indie heeft 'hierin Holland nodig. Indië heeft

hierin recht op het hele Nederlandse volk. Ook
Zandvoort wil graag zijn deel dragen! Toont het

dan, Zandvoorters in de gave, die ge geven moogt
aan hen, die voor het bijbelgenootschap bij Ü
aankloppen.
Op Zaterdag 22 Oct. kunt ge ze verwachten.

Geeft ruim! Geeft mild! Laat het Nederlandse
volk ook hierin een voorbeeld geven van prach*

tig koloniaal beleid: de Bijbel voor Indië.

W.

„KERK EN VREDE", AFD. ZANDVOORT
Het hoofdbestuur van „Kerk en Vrede" belegt

op Zaterdag 15 Oct. 's avonds S uur een grote

openbare vergadering in „Vrije Gemeente" Wete*
ringschans Amsterdam. Het algemene onderwerp
is „Vrede?" Achtereenvolgens zullen spreken: Dr.
v.d. Voet over „Dankbaar"; Ds. J. J. Buskes Jr

over „Niet voldaan"; Ds. N. Padt over „Nu ver*

der" en Prof. Dr. G. J. Heering over ,,'MiIitia

Christi".
De Zandvoortsc leden vertrekken met de trein

van 18.57 uit Zandvoort. Ook niet*leden kunnen
zich hierbij aansluiten.

Schifderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

De luchtreis Tan de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

52. Maar ze konden daar niet eeuwig blijven
staan en ze durfden ook niet ophouden met zin*
gen, uit vrees dat de wilde natuur 'der roofdieren
weer boven zou komen Dus gingen ze er al

zingend van door, de woestijn in, en de leeuwen
volgend hen getrouw. De gehele nacht door moes*
ten ze zo huppelen en zingen. Maar we zullen
hen laten springen en zien, hoe het met meneer
Van Emmen en Piet afgelopen is.

S3. fie olifant, diè óp 4e tedere naam van

.Tommy" antwoordde, was het eigendom van

Z-M. Lippilappic, koning van Nikkeriana. Trots

op z'n vangst, was 'hij als de wind naar Kraki»

botje, de hoofdstad en residentie van zijn door*

luchtigen meester, gesneld. Hij werd er niet een

uitbarsting van vreugde 'begroet. Van purO ver*

rukking maakten de negers de gekste bokkeBpron*

gen. Sinds jaren hadden ze zon smakelijk hapje

niet over hun lippen gekregen.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMEXAAR
Wordt vervolgd.

Wat deed toen onze Kleumelaar?
Hij zocht zijn klompen bij elkaar.

10. Nam pet en jas en doek en stok
waarna hij vlug het dorp introk.

GA
voor BE'ENPIJPEN — HANDWARMERS
LEREN HANDSCHOENEN, DYNAMO'S
tegen de allerlaagste prijs naar de GOED*
KOPE AMSTERDAMMER. De grootste
sortering.

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

1STE KLAS REPARATIE*INRICHTING

I Laat ons Uw !

Kleding verzorgen

f

Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

Wat voor de Boterham Mevrouw?
Neemt U eens de proef met onze bijzondere
kwaliteit

SMEERWORST a .... 16 et per ons

Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent

Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent

Leverworst, per ons 8 cent

Haagse leverworst, per ons 12 cent

Bloedworst, per ons 9 cent

Prima Archide sla*olie, per fles 59 cent

Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf .... '.. .. 20 et

Lever

Bacon
Grove snijworst.

Osserookvlees

Pekelvlees van fa Cohen

Kalfsboterhamworst
Haagse Leverworst
Berliner
Lcverkaas
Paarden Rookvlees
Plockworst

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage ! Ziet de Etalage I

. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Z, V. T.

MAKELAAK
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR :

ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van
slecht passende gebitten'

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamines
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

SSESSir L.BLAAÜBOER
i«w«>rtraan haltestraat 46
LCVCI FïCKliB Telefoon 2392

Neemt nu reeds

TELEFOON

dubbej^

dubbel vijf

2 2 S 5
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooien!

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD » BELASTING s AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

PEPERWIJDBOLLEN
(alle soorten) om op grint te zetten.

Verder grote sortering BLOEMEN en PLAN»
TEN, zoals Herfstasters. — Lage prijzen.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

gmp" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

__ Zondag 16 Oct. 10 uur: Ds. D. Tromp.
n.m. 6.30 uur: Jeugddienst. „De meeste in het

Koninkrijk". Ds. D. Tromp. Zang v. „Immanuël"'

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 16 Oct. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.-

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Geen opgaaf ontvangen.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw .Brugstraat 15.

Zondag 16 Oct. in de Brugstraat geen dienst.

Geen Zondagsschool.

Bentvelddag.
10 uur: Wijdingsstonde.
10-45—11.30 uur: Inleiding door mej. Knappert,
Wandeling.
1 uur: "Warme maaltijd.

3 uur: Muziejkuurtje. 'Medewerkenden: Felix
de Nobel, mej. A. Ehrbeeker, Credo Canto.
5 uur: Preek door Ds. J. Kalma.
6.30 uur: Broodmaaltijd.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond half 8 samenkomst in de Oude-

Bewaarschool, Duinweg. Spreker: de heer J. H,
van Oostveen, evangelist te Alkmaar.

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
pgsa EM- HALTESTRAAT 24
ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van (Ruiten"

Alle soorten JAPANLAKKBN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en V2 kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij
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RUNDVLEES
"Winkellappen, mager . . . . 40—45 et

Prima lappen 50 et'

Riblappen 55 et

Lcndelappen 60 et

Roastbeef '55 et

Punt en Lende 60 et

Biefstuk 65 et

Biefstuk, Haas 75 et

Ossevet, bij vlees 45 et

Ossehaas 75 et

Rollade 50 et

LAMSVLEES
Carbonade 35—40 et

Lappen en Bout 45 et

Kluiven en Poten voor de Erwtensoep.

Echte Gelderse Rookworst slechts

HALTESTRAAT 5

KALFSVLEES, PRIMA
Lappen 45 et

Fricandeau 55—60 et

Carbonade 50 et

'Gehakt 45 et

Oesters, 'Schnitzel, Blinde Vinken S0 c t

VARKENSVLEES
Carbonade, schouder 50 et

Rib»carbonade 55 ,ct

IIaas»carbonadc 60 et

Doorregen Varkenslappen . . .

.

45 et

Reuzel, bij vlees 40 et

Fricandeau 60 et

Gehakt, half om half 35 et

Carbonade - .

.

55 et

. . 45 en 50 cent per pond

TELEFOON 2994
's Avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.-
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NED. ISR. GEMEENTE,
Geen opgaaf ontvangen.

Dr. METZGERSTR.

IVI IEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

VERDUISTERINGSPROEF TE ZANDVOORT
op 18 Oct. 193S des nam. 9—10 uur.

De Burgemeester van Zandvoort,
Gelet op de goedkeuring van den Minister van

Binnenlandse Zaken voor het houden van een
verduisteringsoefening; -»

BESLUIT:
dat op 18 October 1938 van 9 tot 10 uur des

namiddags te Zandvoort een verduisteringsoefe»

ning zal worden gehouden ten behoeve van de
lucht/bescherming

;

Gelet-op de wet betreffende bescherming tegen

luchtaanvallen;
schrijft voor de volgende gedragsregels, waar»-

naar een. ieder verplicht is zich te gedragen op

IS October -1938 van 9 tot 10 uur des namiddags;

1. De bewoners c.q. beheerders van percelen

en. daarbij behorende open en besloten aanhorig»

heden moeten er voor zorgdragen:

a. dat geen licht uitstraalt uit huizen, gebou»

wen, portieken, open plaatsen e-d. hetzij aan de

voor», hetzij aan de achterzijde, als door dakvenj

sters e.d. Dit gebod betreft tevens van buiten af
zichtbare voorwerpen, als lichtreclames, automa»

ten, benzinepompen, klokken enz., alsmede stil*

staande voertuigen enz.;

b. dat ook bij het openen der buitendeuren

geen licht naar buiten schijnt.

2. Het gebruik buitenshuis van lantaarns, rak*

kels enz. is verboden. .

3. Motorrijtuigen, rijwielen, en rij» en voertui*

gen mogen geen licht voeren; dit geldt ook voor

achterlichten.

4. leder is verplicht de bevelen en de aan»

wijzingen door of namens de jpolitie te geven, on»

middellijk op te volgen.

5. Generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard

voor schade, die van deze voorschriften het ge»

volg kan zijn.

Een ieder, die zich gedurende genoemde tijd op

straat begeeft, doet 'dit voor eigen risico.

Mocht het blijken, dat een bewoner "of weg»

gebruiker onwillig is zijn medewerking te verle»

nen, dan kunnen tegen dezen onwillige maatrege»-

len worden getroffen op grond van de bovenaan»
gehaalde wet (maximum straf 2 jaar gevangenis»

straf of geldboete van ten hoogste duizend gul»

den).

Laat ons Uw Schoen repareren
„BETER en GOEDKOPER"
HERENZOLEN ƒ 0.90

DAMESZOLEN ƒ 0.80

KINDERZOLEN ƒ 0.70-

HEREN.HAKKEN ƒ 0-40

•DAMESHAKKEN ƒ 0.3O

KINDERHAKKEN, v-a ƒ 0.25

BATA
ZANDVOORT, HALTESTR. 7, TEL. 2615

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Seinploeg aantreden!

Op Zaterdag 13 Aug. j.1. was de „Terra Nova",
een Noors motorschïp met veertien man, kapitein

Harold Bjornson van Rotterdam vertrokken met
bestemming Bergen. De wind was 's morgens
gaan krimpen naar het Z.O., de lucht was betrok»

ken, er viel een fijne motregen. Later scheurde de
lucht, onheilspellend joegen de wolken langs het

firmament. Storm uit het N.W. Berichten van
Radio iScheveningen, de „Terra Nova" verkeerde
in nood ter hoogte van Zandvoort. Er waren vele

gewonden aan boord, de bemanning verkeerde in

gevaar de reddingsboot moest er op uit, de
Z.R.B. met zijn materiaal werd verzocht aanwe*
zig te zijn .... aldus de proloog van een demon»
stratie die duizenden mensen in spanning bracht
Wat deed iedere deelnemer prachtig werk! Een
onmisbare schakel van de deelnemende Brigade
was wel de seinploeg, immers tussen het ge»

strande schip en het strand was een •machtige-

branding. Om de seinploeg op peil te houden, nog'

liever die uit te breiden, zal de Brigade weer 'n

seincursus geven geleid door de bestuursleden de
heren E. Brokmeier en A. Loos, te beginnen Don»
derdag 20 Oct. a.s. 8 uur. Men geve zich op bij

den heer Brokmeier.
De Brigade heeft kennis genomen van de ramp

van de Scheveningen 102. Zij is met deernis ver»

vuld voor de verwanten van hen, die streden om
hun bestaan en vielen op het veld van eer. Gij

mannen van de Zeemanshoop, wat zijt gij dapper!
Jb. TERMES.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveiling c

Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164
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ZAMDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

,voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
{tuiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.69

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

Bij de crematie van den soc, dem. Kautsky
op Westerveld mocht niet worden gesprot
ken door buitenlanders.
Westerveld ligt in het vrije, democratische
Nederland

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De bezuinigingsziekte.
De gemeenteraden hebben tegenwoordig geen

benijdenswaardige taak: door de algehele finans
ciële afhankelijkheid van de centrale regering is

de gemeentelijke zelfstandigheid weinig meer
dan een woord. Voor raadsleden met initiatief,

organisatietalent en vooruitstrevende ideeën moet
dat erebaantje haast een straf zijn. Het gemeente»
lijk bestuur komt grotendeels neer op~het gaande
houden van de zaken volgens de dwingende voor»
schriften der centrale regering (c.q. Gedeputeerde
Staten).
Tegen het einde van het jaar komt er dan nog

maar even het verzoek om op de lopende begro»
' ting het bedrag van. ong. ƒ 24.000 te bezuinigen.
Ën het College van B. en W. heeft er maar aan
te voldoen — want de stok staat achter de
deur — en de raadsleden hebben maar te slik»

ken, hoogstens onder protest.
Bezuinigen en aanpassen, dat is haast het enige,

waarop onze vroede vaderen zich mogen uitsloven.
Van een bescheiden ambtenares der gemeente,

wier salaris op 1 Jan. j.1. reeds met 15% was vers
minderd, moet het inkomen op verlangen van
Ged. Staten nog weer met ongeveer 20% worden
verlaagd. B. en W. vonden dat te 'bar en stelden
de Raad voor deze vermindering over 3 jaar te
doen geschieden. Inplaats van salarisverhogingen— gelijk vroeger gebruikelijk was — wordt de/e
dame dus in het genot gesteld van periodieke sa*
larisverlagingen. 't Is ergerlijk! Maar we zijn al

zó aan die dingen gewend, dat we al weer 'blij

zijn, als Ged. Staten genoegen nemen met deze
regeling.
'Én ook de verslechtering van het onderwijs gaat

zijn gang. Gelukkig is de dreigende amputatie van
school B nog geen feit geworden en van harte
hopen we, dat het uitstel hier afstel zal worden.
'Gerust -er op zijn we echter nog niet. (Daarvoor
werd de zaak te geheimzinnig behandeld.
—Ook de Ulo»school moet offeren aan de bezuini»
gingsrage, wat we voor deze inrichting van voort»
gezet onderwijs in Zandvoort ten zeerste betreu»
ren. De daar nog aanwezige boventallige leer»

kracht -zal moeten verdwijnen. En B. en W. bof»
fen al weer — zie ons artikel in dit blad van
19 Maart — , dat ze geen der leerkrachten behoe»
ven te ontslaan, doordat er één vrijwillig heen»
gaat (en ook de anders voor ontslag in aanmer»
king gekomen zijnde leerkracht boft).
Maar— en 't spijt ons dit te moeten zeggen —

't lijkt ons, 'dat B. en W. en met hen de Raad wel
wat al te Vlot gehoor hebben gegeven aan de
wenk van bovenaf, om twee klassen te combine»
ren, zodra dit wegens het leerlingenaantal moge:
lijk zou zijn. In die wenk toch wordt niet gespro»
ken van het wegbreken van een tussenmuur en
dus hadden B. en W. kunnen volstaan met de
mededeling, dat het niet mogelijk is 34 leerlingen
in één lokaal te stoppen. Blijkbaar heeft de 'bezui»

nigingsziekte dus ook onze vroede vaderen al te
pakken met 'het gevolg, dat ze al verder gaan met
bezuinigen dan nog van ze geëist wordt.
En hoever speciaal de Wethouder van Onder»

wijs al door deze ziekte is aangetast, 'blijkt wel
uit zijn argumentatie. Voor slechts vier kinderen
kunnen we toch geen extra leerkracht aanhouden,
klonk het uit die mond. Dat lijkt zo op het oog
heel nuchter, inderdaad echter getuigt die opmer»
king van een betreurenswaardige kortzichtigheid,
als gevolg van de reeds diep ingevreten 'bezuini»
gingsziekte. Dat de deskundige partijgenoot van
den wethouder dit argument zonder protest liet

passeren, heeft ons verbaasd.
Want, nietwaar, die extra leerkracht komt niet

slechts vier kinderen ten goede, maar de hele
school, en in het bijzonder de 34 kinderen van de
tweede klasse. Voor die kinderen toch is het heel
wat profijtelijker, als ze les krijgen in twee klassen
van 17 dan in één van 34 leerlingen, en daar gaat
het om, dus niet om slechts vier kinderen. Of is

dat soms iets, waarvoor men onderwijzer moet
zijn, om dat in te zien?Ik meen van niet, al zou je
het haast gaan geloven, als je moet constateren,
dat nóch de Raad, nóch de ouders, nóch de ver»
eniging v. Volksonderwijs op enigerlei -wijze re»
ageren op dit zonderlinge argument. Maar ach,
ook zelfs het personeel van de Ulo»school en de
onderwijzersvakverenigingen doen er het zwijgen
toe! Maar is het hier in Zandvoort dan de dood
in de pot bij al die strijders voor goed openbaar
onderwijs, het beste wat men de kinderen mee
kan geven op de levensweg? 't Schijnt wel zo.
Van harte hopen we echter, dat toch minstens één
dier verenigingen alsnog blijk zal geven van waak»
zaamheid en activiteit. Want al zal 't besluit mis»
schien niet uitgevoerd worden, omdat inmiddels
het leerlingenaantal weer een ietsje gestegen is,

de dreiging blijft. Dit uitstel zal dan ook zeker
geen afstel worden, als ouders en onderwijzers
nalaten hun hcht over deze kwestie te laten schij»

nen.
We staan hier zo lang bij stil, omdat er voor

Zandvoort grote belangen mee gemoeid zijn.

Een slechter wordende Ulo»sehool zal nóg meer
ouders doen besluiten hun kinderen te zenden
naar een onderwijsgclegenheid elders — en kost
dat de gemeente niet eveneens geld?
Een slechter wordende Ulo»school, de enige ge»

legenheid ter plaatse voor voortgezet onderwijs,
zal de aantrekkelijkheid van Zandvoort voor de
forensen niet vergroten.
En afgezien daarvan, de 120 kinderen die thans

nog op de Ulo»schooI zijn, hebben recht op
zo goed mogelijk onderwijs; men sta dus niet toe,
dat daaraan getornd wordt door het eigen ge»
meentebestuur nog wel.
Als Zandvoort dit slikt zonder een kik te ge»

ven zelfs, ja, dan verdient het ook niet beter. Dat
kunnen we echter niet geloven, voor het 'blijkt.

Ofschoon verbazen hoef je je zo langzamerhand
over niets meer. Lezen we niet in het raadsver»

slag, dat op de post voor jeugdige werklozen
ƒ 1000 kon worden bezuinigd, omdat van de uit:

getrokken ƒ 2000 nog niets was gebruikt.
Wordt er dan voor die jeugdige werklozen in

Zandvoort — want ze zijn er toch! — absoluut
niets gedaan? Weet men soms niet, wat te doen?
Of is ook dit al gevolg van de bezuinigings»

ziekte?
Me dunkt, dat een volledige toelichting op de»

ze mededeling van den Wethouder wel het eerste
is, wat we thans van B. en W. mogen verwach»
ten. Waarbij we dan misschien ook mogen ver»
nemen, of de voor deze drie maanden nog be»
schikbare ƒ 1000 al of niet gebruikt zullen wor»
den en hoe. Zodra in deze wat meer licht ont»
stoken is, zullen we er zeker nog weer op terug»
komen. Thans is het ons onbegrijpelijk.

DIXI.

De Bijbel voor Indiê.

Onder het hoofdje Holland=Indië is de vorige
week in Uw blad een opwekking geplaatst — on*
dertekend met W. — voor de op 22 Oct. te Zand»
voort te houden collecte van het 'Nederl. Bijbel»
genootschap, om aldus mee te werken aan het bij»

eenbrengen van ƒ 60.000, een bedrag, waarvoor
dan Inlanders van bijbels zullen worden voorzien.
De wijze echter, waarop in die opwekking wordt
getracht in Zandvoort zoveel mogelijk dubbeltjes
en guldens los te maken voor die collecte, is m.i.

ongeoorloofd.
Wie geeft aan die collecte, doet goed, als hij

dat uit volle overtuiging doet, wie niet geeft, doet
ook goed, als ook hij dat uit volle overtuiging
doet. Met deze vooropstelling zal dunkt me ieder
het eens kunnen wezen, en bok W. het — hoop
ik — eens zijn.

Maar dan had die opwekking ook heel wat be»
scheidener moeten zijn en slechts gericht moeten
zijn tot de gelovige protestanten voor zover die
van mening zijn, dat de zending in Indië een ge»
oorloofde en nuttige taak vervult.
Want nietwaar, de ongelovigen zijn tegen de

zending en de Katholieken doen het op hun eigen
manier (door de missie en dus zonder bijbels).

En tóch lezen we in die opwekking o.m. deze
drie suggestieve, doch niettemin onjuiste, zinnen:

„Holland is aan Indië de bijbel schuldig."
„Dat is Neerlands eresschuld."
Indië heeft hierjn. reebt op het. /ie/e. Neder» _.
landse volk."

Let op de door mij gecursiveerde woorden en
U zult me moeten toegeven, dat dit suggestief en
onjuist, dus ongeoorloofd is.

Want van schuld is geen sprake, laat staan van
eresschuld, zolang wij de Inlanders hün godsdienst
niet hebben afgenomen. Van een recht, dat Indië
in deze zou hebben, is dan ook evenmin sprake.
De Inlanders zijn zich ook allerminst van een der»
gelijk recht bewust, wat begrijpelijk is, want ze
hebben 'hun eigen godsdienst.de Mohammedaanse,
en wensen zelfs — ook begrijpelijk — liever niet
lastig gevallen te worden met de bijbel (al zijn

ze veelal te beleefd en te verdraagzaam, om dat
te laten merken op een wijze, als waarop de Chris
tenen dat zouden doen, wanneer ^de Inlanders
hier kwamen, om met hün bijbel de Christenen
gelukkig te maken).

'En dat het hele Nederlandse volk deze schuld
zou moeten helpen inlossen, „is gewoonweg ab»
surd. Weet' W. dan niet, dat er volgens de volks»
telling van 1930 in ons land 35% geen geloof !had»

den en dat die 35% er dus al zó niets voor zul»

Ien voelen om bijbels naar Indië te helpen sturen,
evenmin als de 22% Katholieken en 9% Israèlie»

ten? Dat hele Nederlandse volk schrompelt dus
al, in tot de slechts 34% Protestanten. Én daar»
van dan nog alleen diegenen die — geliik ge»
zegd — menen, dat zending een geoorloofde en
nuttige bezigheid is. Ik vermoed, dat het aflossen
van die denkbeeldige ere»schuld dan ook wel voor
rekening zal komen van niet meer dan 20, zeg 25
pCt van het Nederl. volk. Waar het om slechts

ƒ 60.000 gaat (voor de eerste vier jaar) — de
werkelijke eresschuld (bedoeld door Mr. van De»
venter) is héél wat duurder en nog steeds niet af»

betaald — kan dat die 25% niet zwaar vallen;

ƒ 60.000 voor een „ere=schuld" aan een millioenen»
volk, 't is inderdaad een koopje.
Maar laat men het dan ook als een eer beschou»

wen om die schuld zélf af te doen, en zich in een
opwekking daartoe dus ook alleen riohten tot die
ere=schuldbewusten, en het niet doen voorkomen,
alsof ook de andere 75% verantwoordelijk moe»
ten worden gesteld voor die denkbeeldige schuld.
Zoals de opwekking nu was, was ze onzuiver en

dus m.i. ongeoorloofd.
ORANG BLANDA.

Ten onrechte stond onder het bericht een W.,
het was afkomstig van de afd. Zandvoort v.h-

Ned. Bijbel Genootschap. Redactie.

SPORT

„EXCELSIOR"
'Het bestuur deelt U liet volgende mede: Mochs

ten wij weer verschillende nieuwe leden boeken,
wij zouden het erg op prijs stellen wanneer wij

nog meer nieuwe leden zagen. Ook kunnen wij
onze oud»lcden aanbevelen eens een fepetitie te

komen bezoeken. Talmt nu dus niet langer en
komt U eerst maar eens kijken, het verplicht U
tot niets.

Onze vereniging heeft toezegging gedaan (wat
u allen bekend is) tot medewerking op een jubi»

leumavond in GrootsBadhuis. Onze avond van
spelen is Donderdag 8 uur. Nadere bijzonderheden
verneemt U nog a.s. Maandagavond op de repe»
titie, waar U allen niet één uitgezonderd, wordt
verwacht, in Ons Huis, aanvang 8.15 uur. Evcnt.
nieuwe leden kunnen zich daar opgeven.

P.S. Onze kleding is wit»zwart. Het bestuur.

GOED NIEUWS.
Avondretours Nederl. Spoorwegen.

Met ingang van 22 Oct. a.s. zijn de avond»
retours reeds geldig in alle treinen, die ten 17.30
of -later .vertrekken. *

Voor onze badplaats zijn ze dus geldig in alle

treinen, die ten 17.57 of later vertrekken.

VOETBAL.
Zandvoort herstelt zi'c/i.

Zeemeeuwen verliest opnieuw.

Zondag hebben we voor de eerste m.ial in dit
seizoen een goede wedstrijd gezien en tevens een
van begin tot eind sportieve wedstrijd, en we
weten niet, waarom we feet meest verheugd moe»
ten zijn.

De gcelsblauwen hadden hun elftal niet onbe»
langrijk gewijzigd. Doelman Kemp was door Vis»
ser vervangen, terwijl Gijs Keur in de voorhoede,
mede als gevolg van zijn teleurstellend spel te»

gen Aalsmeer voor C. Schuiten had moeten plaats
maken. De voorhoede bestond nu, van r. naar I.,

uit: Luïting, Schuiten, Bloemendal, J. de Muinck
en J. Keesman.
Onder een druilerige motregen, later overgaande
in een flinke plasregcn, werd om kwart over twee»
ën begonnen. De thuisclub nam het spel in han»
den .en terwijl de bal afwisselend over de vleugels
en rechtsdoor werd gespeeld, kreeg de voorhoede
in haar nieuwe samenstelling meteen gelegenheid
om liaar capaciteiten te tonen. Schuiten toonde
een 'goed begrip van zijn taak als verbindingsspes
Ier, want terwijl hij steeds ballen haalde, ontbrak
hij zo nodig niet voor het doel der tegenpartij,
waarvan z'n 2 goals een overtuigend bewijs zijn.

Ook J. de Muinck speelde, zoals wij hem in lang
niet hadden gezien, terwijl, doordat de vleugels
m het spel «wenden betrokken, Harry in het mid»
den aaicer ruimte en bewegingsvrijheid kreeg.

J. Keesman op links hield steeds keurig z'n lijn

en kreeg daar van A. Weber de ballen afgemeten
toegespeeld; hij en de andere vleugelman Luiting
waren zeer actief .en menige fraaie voorzet kwam
van hun voet. Het spel van dezen laatste zou cch»
ter nog uiteer voldoening geven, wanneer hij leer»
de „een trekbal" te .geven, terwijl Keesman helaas
niet de kwast verstaat van zelf een doelpunt te
maken.
Onder een voortdurend Zandvoort»overwicht

waren de eerste 25 minuten puntloos verstreken,
waarbij Harry een paar „opgelegde" kansen tot
scoren onbenut had gelaten. Toen echter Luiting
een corner voor doel plaatste, zag J. de Muinck,
na een vergeefse poging van z'n broer Dorus.kans,
tussen een aantal benen door den TlWskeper te
passeren. 1—0.

Dank zij het voortreffelijke opvallende spel van
E. Keesman en Andr. Weber, bleven de geelblau»
wen aanvallen. Afgemeten plaatsten genoemde
halfspelers telkens de bal naar de vleugels. 3 Mi»
nuten voor de rust gaf J.Kcesman een harde voor»
zet, die, als gevolg van de gladgeworden bal, door
2 Zandvoortspelers werd gemist. Maar Schuiten
was op z'n plaats, hield het leder eerst rustig in
bedwang en verhoogde toen de stand tot 2—
met een van dichtbij ingezonden sehot.
Na de hervatting begonnen de bezoekers, bij

wie de halflinie het meest opviel, met enthousias»
me het Zandvoort»doel te bedreigen. Er -werd
door hen heel goed gecombineerd en het trio \Ve»
ber»Schweins'bergen»Visser kreeg de handen vol,
maar het sloeg 'de aanvallen steeds af. De TIW»
linksbuiten, een Zandvoortse ingezetene, snelde,
evenals vóór de rust, telkenmale langs de lijn en
toonde zowel met rechter» als linkerbeen een
goede balbehandeling. Voor zover het hem echter
lukte langs Keesman te komen, vielen z'n voorzet»
ten niet mee.
'Hoe meer de gasten begonnen te schieten, hoe

duidelijker bleek, dat de Zandvoortse backs nog
niet op doelman Visser waren ingesteld, of (en
dan o.i. geheel ten onrechte) niet voldoende ver»
trouwen in hun keeper stelden. Dit wreekte zich
na 11 minuten, toen uit een vrije schop, die hoog
voor doel kwam, Schweinsbergen de bal kopte,
die over den op tijd uitlopenden, verrasten Visser
in het doel belandde. 2—1.

Maar van de aftrap af ging de geelblauwe half»
linie .zo zelfbewust direct achter haar voorhoede
aan, dat het niemand verwonderde, toen het
leder via D. de 'Muinck—J. Keesman naar Schui»
ten verhuisde, dat laatstgenoemde spoedig met
een verre schuiver de stand op 3—1 voor Zand»
voort bracht.
Terwijl het doel der thuisclub vrijwel niet meer

in gevaar kwam, kan het gerust aan de gladde
bal geweten worden, dat het beduidende overs
wicht der geelblauwen niet in meer doelpunten
werd uitgedrukt. En voorts heeft linksbuiten een
4»tal opgelegde kansen om zeep gebracht, waar»
van hij op een droog veld, naar we hopen, zeker
wel de helft tussen de palen had doen verdwijnen.
De scheidsrechter bleek op buitenspel een uit»

stekende kijk te hebben, maar liet enkele „hands»
ballen" onbestraft.
Het bezoekende TIW zullen we gaarne m Zand»

voort weer terug zien.

De Zeemeeuwen moesten met een gehavend team
de strijd tegen Schoten aanvaarden en kregen een
bittere 4— 1 nederlaag te slikken.
De in de K'NVB spelende reserve»elftallcn Ie»

den aan doelpuntenhonger. De Zeemeeuwen 2
klopten het zwakke ODE 2 maar liefst met 11—1,

terwijl Zandvoort 2 in Amsterdam met 5—1 haar
meerderheid over ZRC 2 toonde

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

IHet was voor „Zandvoort" j.1. Zondag geen
slechte dag, wat betreft de prestaties der elftallen.
Bij de zes gespeelde wedstrijden zijn door onze
elftallen 11 punten in de wacht gesleept. Alle elf»

tallen hebben gewonnen, alleen het derde kon het
niet verder dan tot een gelijk spel brengen tegen
E.T.O. in Hoofddorp, wat evenwel geen slecht re»
sultaat is. Alleen onze adspjranten verloren Za»
terdagmiddag van de sterke E.D.O. a adspirantcn
met 7—1.

Zandvoort 1 zegevierde in een tamelijk vlot ge»

speelde wedstrijd met 3— 1 over T.I.W., wat trou»

wens ook in de lijn der verwachtingen lag. Het
was voor beide partijen een zeer prettige wed»
strijd, wat voor een groot gedeelte te danken was
aan de zeer goede leiding van scheidsrechter Ka»
reis. Deze scheidsrechter had een uitstekende op»
vatting van het spel en mede daardoor werd het
een genoegelijke wedstrijd. We hopen dergelijke

arbiters meerdere malen op onze velden in functie

te zien.

Zandvoort 2 'behaalde een gemakkelijk overwin»
ning tegen de niet bijster sterke Z.R.C. 2.

De uitslagen van j.1. Zondag luiden:

Zandvoort 1—T.I-W. 1, 3—.1

Z.R.C. 2—Zandvoort 2, 1—5.

E.T.O. 1—Zandvoort 3, 2—2
Zandvoort 5—T.H.B. 3, 7—2.
Zandvoort 6—R.C.II. 12, 2—0-
Haarlem e jun Zandvoort jun., 3—5.

E.D.O. adsp Zandvoort adsp., 7— 1.

In verband met de Interlandwedstrijd Denemar»
ken—Holland is voor ons eerste geen wedstrijd
vastgesteld.
Zandvoort 2 speelt des voormiddags om 11 uur

tegen Jan 'Hanzekwartier 2 voor de competitie.
Als ons tweede volledig uitkomt, dan kunnen de
puntjes op Zandvoort blijven.

Zandvoort 3 speelt thuis om 10 uur tegen Kin»
heïm 2 om de Stads»Editie»beker. We geven ons
derde wel een klein kansje om de volgende ronde
te bereiken.

Vastgesteld voor a.s. Zondag:
Zandvoort 2—J.H. Kwartier 2, II uur.
Zandv. 3—Kinheim 2, 10 uur, St.'Ed»beker.
Zandvoort 5—DeCeO 2, 12 uur.
Heemstede 3—Zandvoort 6, 10 uur.

Zaterdagmiddag:
Zandvoort adsp—R.C.H, a adsp., 2.30 uur.
De heren, die aangeschreven zijn om te trainen,

wordt dringend verzocht hiervan zoveel mogelijk
gebruik te maken. J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 235&"~

Uitslagen van Zondag I.I.:

Schoten 1—Zeemeeuwen 1, 4—1.

Zeemeeuwen 2—O.D.E. 2, 11 1.

Damiatcn—Zeemeeuwen 3, 1 4.

Zeemeeuwen 4—Spaarnevogels 3, 8 2.
Zeemeeuwen jun R.C.H, c jun., 4 1.

Adsp. Competitie:
Kennemcrland a—Zeemeeuwen a, 2 1.

Zeemeeuwen b—iH.F.C. b, 2 1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Zeemeeuwen 4—R.C.'H. 10, 10 uur. ,

Zeemeeuwen 5—D.O.A. 2, 10 uur.
A.s. Donderdagmiddag van 3—4.30 uur trainen

op het tweede terrein. Als lid werden aangeno»
men de heren W. Terpstra en H. van Tol.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

VOETBAL.
Uitslagen R.K.F.: D-E.K. 3—T.Z.B. 1, 3—5
T.Z.B. 2—Santpoort 4, 7—2.

HANDBAL — O.S.S
Het herenelftal van O.S.S. leed 1-1. Zondag een

te verwachten nederlaag tegen de sterkste uit de
afdeling, terwijl de dames er in slaagden haar
eerste competitie wedstrijd gelijk te spelen, voor
de dames een mooi succes! Mogelijk krijgen de
heren het a.s. Zondag wat minder zwaar tegen
Lijnden 2, en is de mogelijkheid op een gelijk spel
niet uitgesloten.
Daar er a.s. Zondag niet gevoetbald wordt, kan

ieder van deze gelegenheid gebruik maken om
met de Handbalsport kennis te maken. De Gymn.
ver. O.S.S. is dit jaar in de competitie 'begonnen
en rekent op veel belangstelling en leden.
De wedstrijd wordt gespeeld aan de Zandvoort»

selaan en begint om 2-30 uur.
Do leden wordt op het hart gedrukt, zoveel mo»

gelijk Zaterdag te trainen. Aanvang 4.45 uur.

HANDBAL.
Uitslagen: O.S.S-, heren—Achilles, —

7

O.S.S., dames—Rapiditas, —0.

HOCKEY.
Alliance 3—Zandvoort 4, —

3

Leiden—Zardvoort 1, 2— 1.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Er wordt op 't ogenblik hard aan de revue ge»

werkt. Hierin zal ook „De kleine Zeemeermin"
van den bekenden sprookjesschrijver Andersen
voorkomen, hetwelk hoofdzakelijk door de jeugd
gespeeld zal worden. Het is een van de mooiste
sprookjes van de wereld. De kleine zeemeermin, '

die op de bodem van de zee woont met haar zes
zusters, moeder en grootmoeder, verlangt er zo
naar om de wereld daar boven te zien, Maar het
duurt voor haar juist !het langste omdat zij de
jongste is. Als ze eindelijk boven komt, maakt
ze een storm mee, en het schip, waarop de prins
is, waar ze 'beneden al vaak over gesproken heb»
ben, vergaat. Ze redt den prins het leven, doch
kan zich niet vertonen, omdat ze een vissenstaart
heeft. Als ze weer beneden komt, begrijpt geen
van de zusters, waarom ze nu nog verdriet heeft.
Het verhaal gaat verder, hoe de zeeheks zorgt,
dat zo mensebencn krijgt, maar ze verliest daar»
door haar mooie stem. Ze kan den prins dus niet
vertellen, dat zij hem het leven gered heeft. Ten»
slotte laat ze den prins in een dans zien, dat zij

het is geweest. 'Maar 't is te Iaat:de prins 'heeft
zijn woord al aan een ander gegeven.
We kunnen hier niet alles schrijven — alleen

nog dit: het is het vernuft van de fijnste geest
geweest, zulk een sprookje te kunnen schrijven.
Wanneer er nog meisjes van Z.C.Z. mee willen

doen aan dit sprookje, kunnen zij zich vervoegen
bij mej. Bolwidt, die de balletgedeelten leidt. De
lessen worden Zaterdagsmiddags van 2 tot 3 uur
gegeven.
Verder wordt nog meegedeeld, dat men zich als
lid van Z.C.Z. opgeven kan bij den secretaris
Fred Keur en bij mevr. S. Hennis—Dorreboom,
van Spcykstraat 15a. S.
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WONINGBUREAU
„K E IM W E Wl E R LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»

gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis

Weder oni vangen:
GEZOUTEN ZALM, per ons . . . . ló et

WAM, per ons 30 et

M. BLITZ -Zeestraat 19, Teï. 2831

GOLF.
Zondag verden op de banen van de Kcnnemer

Golf & Country Club greensomes gespeeld, waar*
aan door 18 paren werd deelgenomen.
Winnaars werden: M. Rothbaert en A. E. Thicr»
ry de Bijs Dolleman, 11, 72; A. Simpson en H.
Kendrick Jones, 9, 72.

SOHAKEN.
Woensdag, 19 October heeft de „Zandvoortse

Schaakclub" haar jaarlijkse algemene lcdenverga»
dering gehouden, -waarop besloten is Woensdag
a.s. weer met de -wintercompetitie te beginnen.
We kunnen nog adspirant=Ieden gebruiken. Wan»
neer er jongeren (tot en met 17 jaar) zijn, die

veel voor schaken voelen, laten ze dan op onze
vereniging komen. Denk niet: Ik vind schaken wel
aardig, maar ik kan het nog niet genoeg. Want we
vragen geen leden, die het schaken al kunnen,
maar die er liefhebberij voor hebben. De contri»

'butic voor adspirant=leden bedraagt slechts 15 et

per week.
Wanneer je op de vereniging bent, leer je het

schaken als van zelf. Want hier is gelegenheid tot

oefening, en wel tegen sterkeren. Hoe meer je

dit mooie spel doet, hoc meer plezier je er in

krijgt. Je begint langzamerhand de schoonheid en
de diepte er van te zien. Wanneer je door de eer»

ste moeilijkheden heen bent, zodat je je niet meer
vergist in de sprong van het paard of in de ro»

chade cru., dan ga je andere dingen foegrijpen.Dan
leer je, hoe je op de beste manier een behoorlijke
stelling kunt krijgen, of hoe je een aanval kunt
inleiden. 'En als je zelf aangevallen wordt, hoe je

dan je eenmaal verkregen stelling het secuurst
verdedigt. Je begmt de waarde van de stukken
aan te voelen, zodat je b.v. weet: dit paard kan
ik best tegen die loper afruilen — een andere keer
kan het weer niet, want dan staat m'n paard veel
te voordelig. Zo zouden we door kunnen gaan,

-want het aantal mogelijkheden in. het schaakspel
is oneindig. Wanneer je eenmaal schaken kunt,
kun je het altijd weer beter leren. Daardoor is

het spel juist zo mooi.
De jongeren, die gaarne kennis met onze ver»

enigvng zouden willen, maken, wordt verzocht
Woensdagavond 8 uur, in de voormalige Bewaar»
school te komen. S.

KilEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 * Plan Noord

VOLKSONDERWIJS
Volksonderwijs hield Woensdagavond een pro»

paganda»vergadering in Ons Huis onder leiding

van. den heer Sterrenburg.
Mej, Bonn hield een inleiding over het onder»

werp „Spel en speelgoed", welke met grote aan»

dacht door de aanwezigen werd gevolgd. Het ge»

sprokene werd verduidelijkt met lichtbeelden.

Tot afgevaardigde naar de algemene vergadering

-werd de heer A. J. van der Moolen benoemd, als

plaatsvervanger de heer Slieker.

Uitgesteld werd de verkiezing van den voorzit»

ter in de plaats van den heer A. Hofstra. Voorts
werd besloten in het winterseizoen nog 'n tweede
propaganda»vergadering te 'beleggen.

Tijdens de rondvraag werd het plan. geopperd
ook voor de U-L O.sschool een oudercommissie
in het leven te roepen. Verschillende ouders ble»

ven na de vergadering nog bijeen om deze aange»

legenheid te bespreken.

Laat;? ons Uw Schoen repareren
„BETiERflen GOEDKOPER"
HERENZOLEN . .

"
"..'"f 0.90

DAMESZOLEN ƒ 0.80

KINDERZOLEN f 0.70

HERENHAKKEN f 0-40

DAMESHAKKEN ƒ 0.30

KINDERHAKKEN, v-a ƒ 0.25

B ATA
ZANDVOORT, HALTESTR. 7, TEL. 2615

BELANGRIJKE VERBETERINGEN.
Donderdagmorgen ontving het Gemeentebestuur
van Zandvoort bericht, dat door het Werkfonds
een bedrag van ƒ 168.000 beschikbaar is gestel-'

voor de uitvoering van verschillende belangnjko
werken in het noordelijk gedeelte van de bad»
plaats.

De weg, welke reeds jarenlang in Plan Noorr1

onbestraat ligt (het verlengde van de Van Lennep»
straat en Vondelstraat) zal eindelijk een wegdek
krijgen in de vorm van klinkerbestrating, een maat
regel, die door geheel Zandvoort zal worden toe»
gejuicht.
Voorts zal een nieuwe weg worden aangelegd

van de Van Lcnnepstraat naar de Van Speykstr.
In werkverschaffing zijn de gronden reeds gelijk
gemaakt, maar verderop zal het noodzakelijk zijn
het spoorwegemplacement over te steken. Met de
Nederlandse Spoorwegen en met het P.E-N. is

overeengekomen, dat een gedeelte van het spoor»
wegemplacemcnt zal verdwijnen, alsmede de schel»
penopslagplaats. Aangezien het P.E.N, even voor»
'bij de nieuwe weg een kabelloods heeft staan en
er prijs op stelt een spoorverbinding te behouden,
zal een brug worden gebouwd. Grote verbeterin»
gen komen dus tot stand, -waardoor Zandvoort
veel in aanzien zal winnen. Met de werkzaam»
heden zal ongeveer half December een aanvang
worden gemaakt. De meeste werken zullen in
werkverschaffing worden uitgevoerd; de kosten
worden berekend op ongeveer ƒ 30.000.

DE WENS VERVULD.
De voorzitter van de Ver. voor Vreemdelingen»

verkeer, Burgemeester Van Alphen, sprak tijdens
de prijsuitreiking na de Behendigheidswedstrij»
den (begin Aug. j.1. door V.V.V. georganiseerd)
tot de derde prijswinnares de wens uit, dat zij

binnenkort ook eens een eerste piijs in de wacht
zou slepen. We vernemen nu, dat Mevr. G. M. J.

Schirinkm»Verstappen j.1. Zondag tijdens een
vaardigheidswedstrijd, uitgeschreven door de
Ned. Automobiel Ren Club, een eerste prijs da»
mes wist te behalen. Wij feliciteren onze plaats»
genote met dit succes.

DRIE JUBILEUMAVONDEN.
Deze week is te Zandvoort opgericht een co»

mitc, bestaande uit afgevaardigden van diverse
verenigingen, hetwelk op zich heeft genomen nog
drie feestavonden te^rganiseren ter gelegenheid
van het Regeringsjubileum van 'H. M. de Konin»
gin. De avonden zijn vastgesteld op Donderdag 27,
Vrijdag 27 en Zaterdag 29 Oct. in hotel „Groot
Badhuis". Medewerking zal worden verleend door
elf plaatselijke verenigingen, te weten „Excelsior",
Immanuel, Kunst na Arbeid, St. Caecilia, Credo
Canto, Onderling Hulpbetoon's Mannenkoor, de
toneelverenigingen „Ons Toneel" en „Op Hoop
van Zegen" en de Zandvoortse Muziekkapel, als
mede de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt
Spieren".
•Het programma voor de feestavonden, dat nog

wel enigszins gewijzigd kan worden, luidt als volgt
Donderdag 27 October:

1. Excelsior; 2. Kunst na Arbeid; 3. St. Caecilia;
4. Opvoering van „Geen dubbeltje in z'n zak!"
door „Op Hoop van Zegen".

Vrijdag 28 October:
1. Excelsior; 2. Onderl. Hulpbetoon's Mannenkoor;
3. Credo Canto. 4. Immanuel; 5. Opvoering van
„De Kribbebijter" door „Ons Toneel".
Zaterdag 29 October:

1. Zandvoortse Muziekkapel; 2. Oefening staalt
spieren; 3 Arti et Religioni; 4. Opvoering van
„Geen dubbeltje in z'n zak!" door „Op Hoop van
Zegen".

Plet comité deelt mede, dat de avonden, om acht
uur zullen aanvangen, waardoor een vlotte af»
werking verzekerd zal zijn. De entreeprijs be»
draagt voor de Donderdag» en de Vrijdagavond
25 et plus belasting, voor de Zaterdagavond 30 et
plus belasting.
De avonden worden besloten met een hal onder

leiding van den heer J. Stol Jr. en met muziek van
de „Caranova»band".
Kaartverkoop vanaf heden bij: P. Keur, Spoor»

straat 23 en.W. Hildering, Kerkstraat 23.
Eventuele wijzigingen zullen in de dagbladpers

worden 'bekend gemaakt.

TONEELVERENIGING „PHOENIX".

Op Zaterdag 5 November a.s. komt „Phoenix"
in Groot»Badhuis ten tonele met het grote mees»
terwerk van Herman Heyermans „Schakels".
Het is wel een stuk van oudere datum, maar

de inhoud is altijd nog actueel. Onze vereniging
voerde dit werk ongeveer veertien jaar geleden
reeds met veel succes op en we twijfelen er niet
aan, of het zal de ouderen in ons dorp goed doen,
dat wij dit paardje nog eens van stal hebben ge»
haald.
Een machtig geschreven werk, waarin Heyermans
op schitterende wijze de toestanden schetst, waar»
toe men kan komen, als men zijn jeugd vergeet,
als men vergeet, wat ouders voor hun kinderen
betekenen en wat deze ter wille van hun kinderen
ontbeerden.

„Schakels" is de strijd van een vader tegen zijn
kinderen, nog sterker uitgedrukt, een strijd van
de kinderen tegen hun vader, wijl deze iets wil,
waarmede zij zich niet kunnen verenigen, omdat
en dit zal wel het zwaartepunt brengen, omdat
waarschijnlijk financieel verlies het directe gevolg
zal zijn van deze daad.
Dat zij hun vader daarmede in het diepst van

zijn zieleleven kwetsen, komt niet bij hen op.
Een zeer leerzaam werk, ook voor de kinderen

van deze tijd.

NIEUWE ACTIE.

Bij geruchte vernamen wij dat het 'bestuur der
Zandv. 'Handelsvereniging in samenwerking met
de R.K. Ver. de Hanze, bezig is een nieuwe ver»
koop»campagne voor haar leden»winkeliers op
touw te zetten, die een zeer grote stimulans moet
vormen tot het bevoordelen van de Zandvoortse
Middenstand. Het schijnt een grote actie te zul»
len worden, waaromtrent de Alg. Vergadering van
Donderdag 27 Oct. ons wel nader zal inlichten.

„MAAK ZELF".
Daartoe aangezocht vestigt „Vrouwenhulpr

gaarne de aandacht op de tentoonstelling JMaak
zelf", welke van 29 Oct. tot en met 1 November
te Heemstede, Herenweg 101, gehouden wordt.
Het doel van deze tentoonstelling is hun van

voorlichting te dienen, die vaalc met zeer beschei»
den middelen de „huishouding van nu" moeten
besturen. Speciaal is hierbij ook aan de werklozen
gedacht. Ook voor den werklozen man is thuis
arbeidsvreugde te vinden. Allerlei modellen van
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen zijn op deze
tentoonstelling te bezichtigen.

KERK EN VREDE.
Donderdag 27 Oct. S uur wordt er een ledenver»
gadenng gehouden, niet zoals op de convocatie
was aangegeven in de Oude Bewaarschool, maar
in „Ons "Huis". Naar aanleiding van de gehouden
conferentie in Bentveld en de getuigenisavond m
Amsterdam willen we met elkaar tot een samen»
spreking komen over „Kerk en Vrede" en de
huidige wereldsituatie.

HULP AAN SPANJE.
Enige weken geleden is de delegatie, die door

de Commissie „Hulp aan Spanje" naar Spanje was
gezonden, om zich ter plaatse van de noden en
behoeften der bevolking op de hoogte te stellen,
naar Nederland teruggekeerd. Deze delegatie, be»
staande uit mevr. L. Tillema—Heynen, A'dam;
Ds. A. R. Rutgers, R'dam; J. J. Dankaart, A'dam,
brengt in het tijdvak van midden October tot
midden November in de voornaamste plaatsen van
Nederland verslag uit over haar bevindingen.
Voor Zandvoort is als datum voor deze open»

bare verslagvergadering vastgesteld Dinsdag 15
November a.s. en wel in Pension „X" aan de Gr.
Krocht, plet programma bevat: Ds. v.d. Heide,
spreker; Bovengenoemde delegatie, verslag; de
Vara»medewerker Jan Lamaire, declamatie; „Het
hart van Spanje", geluidsfilm (boven 18 jaar). De
entreeprijs is zeer laag gesteld. Aanvang 's avonds
8 uur.

MAATSCHAPPELIJKE HULP
brengen aan. alleenstaanden. Daarvoor is negen
jaar geleden opgericht de Ned Centrale voor
Practische Werkverruiming en Hulpverlening, ge»
vestigd te Arnhem, bureau te Groesbeek.
Het betreft zo velen, die buiten hun schuld door

de omstandigheden of door hun aanleg uit hun
werkkring of bedrijf zijn geraakt en zelfstandig
niet meer aan de slag kunnen komen.

Bij deze landelijke organisatie, die niet op gods»
dienstige of politieke richting let, is de kans nu
groot, dat de juiste hulpverlening kan worden toe»
gepast,
Velen worden tijdelijk of duurzaam in afwach»

ting van emplooi, ondergebracht te Groesbeek in
de 5 tehuizen voor mannen, dames, heren, debiele
vrouwen en kinderen.

In 1937 werden ruim 400 gevallen behandeld.
In dat jaar verbleven een 200=tal personen in de
eigen tehuizen en gezinnen. Aan velen van hen
kon een vaste betrekking worden bezorgd, werk»
kansen of verhoging van inkomsten worden ge»
schonken.
Moge de dringende oproep om dit werk, dat op

generlei wijze subsidie ontvangt, te steunen ook
hier weerklank vinden.
Een speldjesdag is daartoe georganiseerd, welke

zal worden gehouden op Woensdag 2 Nov. a.s.

'Niemand wijze de collectanten terug.
Collectanten wordt beleefd verzocht zich aan

te melden bij mevr. v. Zeyl, 'Regcntesseweg 3.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS ö Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

NOG OP TE RUIMEN TEGEN .SPOTPRIJS.
Simplex motortje als nieuw, 1936, haast niet ge»

bruikt, B.M.W., 31/» p.k„ k.k. 1936; Herenrijwiel
met Torpedonaaf ƒ 12-50; twee dito dames Fon»
gers en Burgers ƒ 16 en ƒ 18; Moffelen en nikke»
len met spaken inbegrepen vanaf ƒ 7.50. Alles
onder garantie. STATIONSPLEIN no, 29.

Doet Uw voordeel
PRIMA SLAOLIE, per fles 49 et

CAPUCIJNERS, per pond 15 et

GRAUWE ERWTEN, per pond 22 et

SPLITERWTEN, per pond 12 et

BRUINE BONEN, per pond 16 et

PRIMA GELD. WORST, per pond 55 et

Uitsluitend eerste kwaliteit.

Jb- Koper
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

ig werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Een procesverbaal
is duurder, koop daarom een goede lamp.
Wij hebben ze reeds vanaf een prijs, die voor
ieder te betalen is.

Verder een grote sortering in Dynamo's, Elec»
tra»artikclen, Stofzuigers, Rijwielonderdelen,
Beenpijpen enz.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHU1LENBURG
GROTE KROCHT 5-7 TEL. 2974

Bronkhorst
HEEFT

Dames SWIFTSCHOENEN; Heren SWIFT ƒ 3.95

PRIMA VOETBALSCHOENEN
Alle soorten ROBINSON»SCHOENEN

Zwarte en Bruine molières ƒ 2.65

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje

WACHT NIET TE LANG
en koop nu reeds voor de ST. iNICOLAAS
uit onze grote sortering

HANDWERKKLEDEN
Verder hebben we een prachtcollectie WOL,
KOUSEN, JUMPERS, PUULOVERS enz. enz.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

CORRESPONDENTIE.
Aan de inzenders van kopij wordt verzocht deze

zo 'beknopt mogelijk te maken, daar anders voor
opname niet kan worden ingestaan, of wel deze
van redactiewege zal worden besnoeid.

REDACTIE.

VERLOTING O.H. MANNENKOOR.
In „Ons Huis" vond de trekking plaats van de

verloting, waarbij op de volgende nummers een
prijs is gevallen: 34, 94, 105, 310, 437, 503, 506,

610, 648, 831, 832, 864, 870, 905, 906, 914, 921, 939.

De prijzen kunnen worden afgehaald 'bij den
Voorzitter, den heer T. Koper, Spoorstraat.

Prijzen, welke op 15 Dec. a.s niet zijn afgehaald
vervallen aan do vereniging.

LOEFHOECK.NIEUWS.
's Zondagavonds zal er in Huize Loefhoeck ge»

danst worden en dat het gezellig zal zijn, behoeft
niet gezegd te worden.
De dans staat onder leiding van den hr J. Stol Jr.

Voor deze dansavonden zijn de consumptieprijs
zen verlaagd. De heer Kiefer zal het U zeker naar
de zin maken.

TE HUUR OF TE KOOP
1. ONGEM. BENEDENHUIS, gelegen Zeestr.,

'bev. k., k., serre, tuin v. en a., ƒ 30 per maand.
2. ONGEM. HUIS, bev. ben. k. suite; boven

4 k. met grote zolder, ƒ 6 per week.
3- ONGEM. HUIS, bev. ben. 2 k., k.; boven

3 si k., ƒ 5 per week.
4. ONGEM. WINKELHUIS, .Haltestraat, prijs

nader overeen te komen.
5. MODERNE FLAT, gel. Haltestraat, bev. 6 k.

met groot balcon, ƒ 30.— per maand.
6. VRIJ HUISJE, centrum dorp, ƒ 3.50 p.w.
7. VRIJSTAAND HUIS, wordt geheel gemo»

derniseerd, /* 35.— per maand.
8. VRIJ BEN. HUIS, bev. 2k„ 2 serrekamers,

met zomerhuis, f 20.— per maand.
9. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., k-, schuur; boven
3 k., badk., grote zolder, 1 min. v. spoor ƒ 42.50.

10. VRIJ BOVENHUIS, Stationspi., ƒ 22.50 p.m-
11. VRIJ BEN-HUIS, ƒ 20 per maand.
12. VRIJ BOVENHUIS, ƒ 18 per maand.
13. WINKELHUIZEN, centrum dorp, vanaf ƒ 7
per week.
14. ONGEM. BOVENHUIZEN, achterkant duin
zijde, bev. 4 k., k., badk,, grote zolder, ƒ 6 p.w.
15. VRIJ BEKHUIS, bev. 4k., k., badk-, ƒ 25._
per maand."
16. WINKELHUIZEN, worden in overleg met
den huurder verbouwd.
17. GROOT WLNKBLHUIS, Kerkstraat te huur
of te koop, prijs billijk.

18. NIEUWGEBOUWDE HUIZEN, vanaf ƒ 35
per maand. »

19. VRIJST. HUIS, bev. 14 k„ zeer geschikt voor
pension, prijs nader overeen te komen.
20. VRIJ HUIS, ingericht voor heren» en dames»
salon, met vrije bovenwoning, met 3 k., keuken
ƒ 7—• per week.
21. WINKELHUIS, ƒ 6 per week.
22. WINKELHUIS, geheel opnieuw verbouwd,
f 7.— per week.
23. VRIJE HUISJES, worden geheel opgeknapt,
ƒ 22.50 per maand.
24. GROOT VRIJST. VILLA te buur of te koop
bev. 8 k., grote garage, schuur, gr. tuin, gr. hypo»
theek 'beschikbaar.
25- VRIJ HUIS, gelegen bij Zuidboulev. nieuw»
bouw, ƒ 30 per maand.

MAKELAAR W-PAAP
ZEESTRAAT 14 TELEFOON 2965

U belt, wij bezorgen
Mevrouw, twijfelt toch niet langer, komt eens een
kijkje nemen. Wij zijn dagelijks uitgestald voor
de deur. Wij kopen al onze waren te Amsterdam,
dus wij kunnen ook verkopen voor Amsterdamse
prijzen, zo van het land, steeds vers.

Honingzoete Kasdruiven 15 et pp.; 2 pd voor 28 et

SPV Komt, ziet en overtuigt u
Komt allen naar de Krocht:

HET WELBEKENDE WESTLANDSE
GROENTEN en FRUITHUIS van

L. S. W E N N EK
GROTE KROCHT 22 TELEFOON 2823

J
De door middel van strooibiljetten aange»

kondigde

OPENBARE LEZINGEN
die terwille van de verduisteringsoefening
niet verleden .Dinsdag konden beginnen,
worden gehouden met ingang van

DINSDAG 25 OCTOBER in Pen-
sion X, Grote Krocht 1 (bij Kerkpl.)

1. Is de Bijbel Gods woord?
2. Het grote geloof van een

Godloochenaar.
3. Het geloof in God en het

leed der wereld.

Spreker: de Heer H. H. Schmitz
Pred. te Haarlem.

Aanvang 8.15 uur. Toegang vrij.

Iedereen, onverschillig welke zijn overtui»
ging moge zijn, is hartelijk welkom.

TE KOOP: 1 Salamanderkachel, in goede staat en
veel warmte gevend ƒ.5.—; 2 mooie oud»holl. ge»
beeldh. Stoelen m. nieuwe zitt., tezamen-/ 9 ;

Nieuwe moderne verzilverde koffiekan, Theekan,
melkkan en suikerpot te zamen ƒ 5—; 3 Franse
porceleinen, handgetekende wand»borden, tezamen
ƒ 10 ; handbewerkte Tafelkleedjes en 1 Engels
damescostuum, maatwerk en beste kwaliteit, zo
goed als nieuw, maat 46 tot 48 voor ƒ 28 Te
bevr. Oldenbarneveldstraat 8, bij het Zuiderbad.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveiling i_

Dagelijks gelegenheid tot inbrengen. .,

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

VOOR DE DAMES»
We geven nu eenmaal graag wat nieuws, omdat

we er nog steeds op uit zijn, ons blad zo goed en
nuttig mogelijk te maken. En omdat het mannelijk
gedeelte van Zandvoort keer op keer kan genieten
van de voetbalverslagen in ons blad, doet het ons
dubbel genoegen nu eens een extraatje te hebben
voor onze dames: een modesrubriek.

Natuurlijk beginnen we met de zaak klein op te
zetten, ook in die zin, dat we — voorlopig ten»
minste— slechts eenmaal per maand deze rubriek
opnemen. Al naar de belangstelling, die er voor
deze nieuwe rubriek tot uiting zal komen, zullen
we dan eventueel moeten concluderen of uitbrei»
ding dan wel verdwijning het resultaat van de
proefneming dient te zijn.

De in deze rubriek genoemde knippatronen zijn
steeds 'bij ons aan te vragen, Achterweg 1,

GERTENBACHS DRUKKERIJ.

1065-

-rn-TT

FAVORIET»KNIPPATROON.
Nr. 1065JVÏ. 44. Een eenvoudig kantoorjurkje.
Wanneer men voor de garnering van dit een»

voudige jurkje lakzijde in een contrasterende
kleur kiest, dan kan het geheel een bijzonder vlot»
te en aardige indruk maken.
Wollen stof of wollen crêpe voldoen bijzonder

goed voor dit eenvoudige model.
Men heeft slechts 2,50 meter van 130 centimeter

breedte nodig. Het patroon is te verkrijgen in
maat 44; bovenwijdte: 102 centimeter; taillewijdte:
86 centimeter en heupwijdte: 110 centimeter.
Door het al of niet aanknippen v. naden, kan men
het patroon passend maken voor het eigen figuur.
Heel leuk is het, om de knopen, waarmee het

blousje sluit, ook te overtrekken met het mate»
riaal der garnering.

! I
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Ook voor Uw Bontwerken
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2*5=7*4

Onze" sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9.75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS ƒ 10.25

RIJBROEKJES, — In MOEDEN
de grootste sortering en de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn bij, -waarom zou
U elders kopen.

DANKBETUIGING
Langs deze weg betuig ik

mijn oprechte dank aan
do Commissie van Burg»
Armbest. van de Gem.
Zandvoort en het Israël.

Armbest. voor hun mes
dewerking die zij ver»

leenden voor het verkrij»

gen van mijn vergunning
tot - het uitoefenen van
-mijn sigarenbedrijf.

A. SAKSIONI
Zandvoort, 'Oct. 1938

Spoorstraat 19.

TE KOOP
nieuwe eigengebr. donker
blauwe

ZEEMANSTRUI
grote-maat a ƒ 7.50.

Te 'bevr. Koningstr. 15.

TE HUUR

:

EEN HUIS
voor klein gezin ƒ 2-70

p.w. water inbegr. Tebe»
vragen: Smcdestraat 11.

Te koop prima

JAARSMA HAARD
ƒ 22.50.

Adres te bevr. bureau
Zandvoortse Courant
•Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR :

HUIS
Spoorbuurtstr. 10, f 4-50

Sw. Te bevr. Fa. van
uivenboden Haltestr.45

CREDI ETEN
•vanaf ƒ 800, 5% zonder
borgen o.d. Iedereen
-vraagt inlichtingen (met
antwoordporto) No 1701
v. Gelderen's Adv. Bur.
Banstr. 1, Den Haag.

TE HUUR,
een groot lokaal

m. cementen vloer, voor»
zien van licht, water en
toilet, 15 m, lang en 7 m.
diep. Voor alle doelein»
den alsook Garage ge»
schikt, direct bij het Sta»
tion. Te bevr. bij Make»
laar Citroen, Stations»
plein 23.

WINTER-AARDAPPELEN
DUIN (puik best) ƒ 2.90 p. H.L.

ZEEUWSE BONTEN ƒ 3.20 p. H.L.

ZEEUWSE BLAUWEN ƒ 3.20 p. H.L.

DUINDRIELINGEN, extra grof ƒ 2.25 p. H.L.

BEVELANDERS, prima . . .

.

ƒ 2.40 p. H.L.
BONTE DRIELINGEN ƒ 2.20 p. H.L.
EIGENH. DRIEL. grootte gelijk ƒ 2.20 p. H.L.
GROVE DUIN, zonder holle .

.

ƒ 2.00 p. H.L.
ZANDVOORTSE GROVE DUIN ƒ 2.25 p. H.L.

Vraagt proef en doet nu uw WINTER»
VOORRAAD op. — Thuisbezorgen zonder
prijsverhoging vanaf 10 kilo.

VAN DEURSEN'S Aardappelhandel
ZANDVOORT KERKPLEIN 8b. TEL.2274

£ MODE- VAKSCHOOL - Herenstraat 3:

TE KOOP 'n goedlopend

TAFELBILJART
op lei. Stationsstr. 10.

ZANDVOORT

Te Koop prima

RADIOTOESTEL
met ingebouwde Elec»
ïjramofoon, merk Tele»
funken.

Adres to vernemen bur.
Zandvoortse Courant
Oertenbachs Drukkerij

VER LOR EN
Zaterdagmiddag verloren

een Portemonnai
met -weekloon,

gaande van Brederode»
straat»Zuiderstraat naar
Hulsmanstraat.

Tegen beloning terug te
bezorgen: Brederode»
straat 47.

TE KOOP:

Duinaardappelen
BONKEN en KLEINEN
L. Koning, Koningstr. 11

Spoed, wegens vertrek,
spotgoedk. ter overname:

een prima wit gelaktee
Slaapkamerkast, met ge»
-slepen spiegel en 2 laden

f 14.50; Kamer Linoleum
ƒ 4.50; een wit emaille
Gasfornuis, prima, 2 vl.,

4 gaats a ƒ ö, Lamp ƒ 2.

Te bevr.Hogeweg 74,links

DAT M*D U NIET CEDACHT
(fat uw «choontjo» aöö»
fiin, als niauw kondan
worden gerepareerd. Out
ia.het werk, dat een wer-
Relljko „«choonmeker"
maakt. «

SCHOENMAKERU

ZEESTR/W69

Openbare Verkoping
op Woensdag 26 Ocf.'38
des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort t.o.

v. notaris J. H. BREM»
MERS te Beverwijk, van:

Een Herenhuis met tuin
op allergunstigste stand
a.d. Boulev. de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 ms
. Voor alle doel»

einden geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaellaan.
Nadere inl. bij voorn,
notaris.

Bij voldoende deelname wordt met November een bj

begin gemaakt met een

NAAILES VOOR JONGERE MEISJES 5
op Woensdag» en Vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur.

Tevens grondig onderricht in MAATKNIPPEN 5
en OOSTUUMNAAIEN.

Opleiding voor Costumière en Coupeuse.

MEJ. JVI. DE VRIES. 5

WINTEREXPLOITATIE
„LOEFHOECK"

Entree Vrij

Zondagsavonds 8,15 uur

DANSEN
onder leiding van J. Stol Jr.

Verlaagde Consumptieprijzen

BBBBBBBBBBBBBBBBB13BBBBBBBBBB

AFDOENDE HULP DOOR

Dr. Sciioil's Methode
Voetafdruk en advies gratis

ALPH. SPRENGERS
Grote Krocht 13 (v.h. Grote Krocht 8) - Telefoon 2106

IBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBknBSSBB

Zandvoorts lferkooplokaal
TAXATEUR J.
BRUGSTRAAT 1

WATERMAN
TELEFOON 2092

Bijzondere Inboedel Veiling
waarbij WEGENS VERTREK op

DONDERDAG 27 OCTOBER
des morgens 10 uur ten overstaan van Deurwaar»
der Erbrink. 'Hierbij komen voor: mahonie en
eikenhout slaapkamerameublement, paar Huiska»
merameublementen, diverse spiegelkasten, buffet,

enige haarden en kachels, paar gasfornuizen, di»

verse 1» en 2»persoons houten en ijzeren ledikan»
ten met bedden, opklapbed, enige nieuwe karpet»
ten, verder een partij boeken, stoelen, clubfau»
teuils enz. enz.

Alles te bezichtigen op Woensdag 26 October van
10 tot 6 u. n.m. aan lokaal Brugstraat la

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

voor huishouding, zelfst.

kunn. werken, van half
9—4 uur. Zondags vrij.'

De Wolbaai, Schoolpl. 4.

TE KOOP GEVRAAGD
Buitenmodel militair

uniform
naat 48. Br. met prijsopg.
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 1703

TE KOOP AANGEB.:
Vouwwagentje

Te bevragen C. Slagveld,
Haltestraat 10.

Met v.d. Werff's

waren
Geld besparen

Studentenhaver Bonb
2 ons 19 et

Gekruide Speculaas
per pond 24 et

Prima Speculaas
half pond 18 et

Fijne Banketstaven
per stuk 15 et

Advoc. m. slagrwafel.
half pond 25 et

Theewafels zeer licht

ca. 36 st p.o. 10 et

Bitterkoekjes, heerlijk
taai, 3 ons 25 et

Fondant Borstplaat
half pond 24 et

Reclame Borstplaat
half pond 18 et

Koffie, p. half pond
15, 25 en 32 "et

Planters Thee
per ons 23 et

Chocolaterie

W. van der Werff
Gasthuispl.1 tel.2129

Flink Dagmeisje
gevraagd, ongev. 18 jaar,

van 8.30—4.30 uur. Rijnen
gomlaan <5, Aerdenhout.

+«$#*
X THEATER ft

}**

Dir.

MONOPOLE'
Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 22 Oef. t.m. Dinsdag 25 Oct;
aanvang 8 uur. 4 dagen.' Opvoering van een groot
superprogramma. Optreden van 's werelds groot»
ste karakterspelers SPENCER TRACY en de be»
kroonde actrice van 1937 LOUISE RAINER in
een groot en machtig filmwerk:

WERELDSTAD
De spannende en meest treffende film van deze
tijd. Een monument van levende boeiende film»
kunst. Een filmwerk zó verbijsterend, zoals alleen
Hollywood kan leveren. Een Metro Goldwynhlm.

^ Als tweede hoofdfilm: LIONEL BARRYMORE in

De Duiirelspop
^P Een grandiose film met Lionel Barrymore in een
^L rol zoals die slechts door een Lon Chaney ge»

^T evenaard had kunnen worden. De meest sensas

^y ttonele film ooit vervaardigd. Toegang boven 18 j.

^^ 'Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,

a Loge 90 cent, alles inbegrepen.

<#• Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE #
^ Optreden van de MARX BROTHERS de konm» ^^ gen van de lach in - Jk

Een avond in de Opera <$>

t

$ Tarzait's vlucht

Kom en lach.... een film met 3 Chaplins de
dolste grap, die ge ooit aanschouwde. De som»
berste pessimisten kunnen tranen lachen!
De lachsalvo's zijn niet van de lucht!

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 27 OCTOBER, S UUR:POPULAIRE VOORSTELLING
Reprise van de grote succesfilm:

i Haarden - Haerdkachels

en Vulkaohels
van uitsluitend 1e klas
fabrieken zoals: E. M.
Jaarsma, Nestor Martin,
Frisia en Tiger.

Bezoekt onze Monsterkamer
Wij geven U geheel vrij-
blijvend vakkundige in- *
lichtingen voor het aan- J|
schaffen van Uw haard. •

Onze jarenlange ervaring £
staat garant daarvoor!!! 9
Koopt bovenstaand artikel uitsluitend bij den vakman %

m Haltestraat 11 ~ Telefoon 2735 •

:

m

s

met JOHNNIE WEISMULLER als TARZAN-
Een groot en machtig filmwerk uit het oerwoud.
ACTIE — SPANNING _ SENSATIE
Toegang boven de 14 jaar. Entree: Parket, Par»
terre 30; Stalles, Loge en Balcon 54 et alles inb.

BREEK niet Uw hoofd!!

Waar zal ik mijn Aardappelen kopen ?
Kier is de oplossing ! !

Prima grove Duin, 25 kg 80 et
Drielingen, duin, 25 kg 85 et
Puikbeste Duinzand, 10 kg 50 et
Zeeuwse bonten, 25 kg ƒ 1 20
Zeeuwse ronde bIauwe,koken niet af, 25 kg. ƒ 1.20
Zeeuwse blauwe Eigenheimers, 25 kg. ƒ 1.121/a
Zeeuwse Eigenheimers, 25 kg ƒ 1.121/»
Zeeuwse Eigenheimer drielingen, grof, 10 kg. 40 et
Zeeuwse bonte drielingen, 25 kg §7V2 et
Zeeuwse blauwe drielingen, 25 kg 871/", et

ZANDVOORTSE DUIN, 10 kg 65 CENT
Vraagt prijs per 'H.L.

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL

Ja co
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging in Zand»
voort, Bentveld en Aerdenhout.

VERLOREN
BRUINE ACTETAS met voor vinder onbelang»
rijke documenten, op Donderdagmiddag j.1. Tegen
beloning terug te bezorgen bureau dezer courant.

Oud VI
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WONINGBUREAU
„K E IM W E IW E R L A N D»

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»

gen, belast zich met huuwnnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Weder o n t va n g e n :

GEZOUTEN ZALM, per ons . . . . ló et

WAM, per ons 30 et

M. BLITZ -Zeestraat 19, Tel. 2831

GOLF.
'Zondag werden op de banen van de Kennemer

Golf & Country Club greensomes gespeeld, -waar*

aan door 18 paren werd deelgenomen.
Winnaars werden: M. Rothbaert en A. E. Thicr»
ry de Bijs Dolleman, 11, 72; A. Simpson en H.
Kendrick Jones, 9, 72.

SOHAKEN.
Woensdag, 19 October heeft de „Zandvoortse

Schaakclub" haar jaarlijkse algemene ledenverga»
dering gehouden, waarop besloten is Woensdag
a.s. weer met de wintercompetitie te 'beginnen.

We kunnen nog adspirant»Ieden gebruiken. Wan»
neer er jongeren (tot en met 17 jaar) zijn, die

veel voor schaken voelen, laten ze dan op onze
vereniging komen. Denk met: Ik vind schaken wel
aardig, maar ik kan het nog niet genoeg. Want we
vragen geen leden, die het schaken al kunnen,
maar die er liefhebberij voor hebben. De contri»

'butic voor adspirant=leden bedraagt slechts 15 et

per week.
Wanneer je op de vereniging bent, leer je het

schaken als van zelf. Want hier is gelegenheid tot

oefening, en wel tegen sterkeren. Hoe meer je

dit mooie spel doet, hoc meer plevier je er in

krijgt. Je begint langzamerhand de schoonheid en
de diepte ervan te zien. Wanneer je door de eer»

ste moeilijkheden heen bent, zodat je je niet meer
vergist in de sprong van het paard of in de ro»

chade enz., dan ga je andere dingen begrijpen.Dan
leer je, hoe je op de beste manier een behoorlijke
stelling kunt krijgen, of hoe je een aanval kunt
inleiden. 'En als je zelf aangevallen wordt, hoe je

dan je eenmaal verkregen stelling 'het secuurst
verdedigt. Je begint de waarde van de stukken
aan te voelen, zodat je b.v. weet: dit paard kan
ik best tegen die loper afruilen — een andere keer
kan het weer niet, want dan staat m'n paard veel

te voordelig. Zo zouden we door kunnen gaan,

want het aantal mogelijkheden in het schaakspel
is oneindig. Wanneer je eenmaal schaken kunt,
kun je het altijd weer beter leren. Daardoor is

ihet spel juist zo mooi.
De jongeren, die gaarne kennis met onze ver»

eniging zouden willen maken, wordt verzocht
Woensdagavond 8 uur, in de voormalige Bewaar»
school te komen. S.

M I E P V A N EGEREN
Dam eskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

VOLKSONDERWIJS.
Volksonderwijs hield Woensdagavond een pro»

paganda»vergadering in Ons Huis onder leiding

van den heer Sterrenburg.
Mej. Bonn hield een inleiding over het onder»

werp „Spel en speelgoed", welke met grote aan»

dacht door de aanwezigen werd gevolgd. Het ge»

sprokene werd verduidelijkt met lichtbeelden.

Tot afgevaardigde naar de algemene vergadering

werd de heer A. J. van der Moolen benoemd, als

plaatsvervanger de heer Slieker.

Uitgesteld werd de verkiezing van den voorzit»

ter in de plaats van den heer A. Hofstra. Voorts
werd besloten in het winterseizoen nog 'n tweede
propaganda»vergadering te 'beleggen.

Tijdens de rondvraag werd het plan. geopperd
ook voor de U-L.O.»schooI een oudercommissie
in het leven te roepen. Verschillende ouders ble»

ven na de vergadering nog bijeen om deze aange»

legenheid te bespreken.

LaatHons Uw Schoen repareren
„BETiERflen GOEDKOPER"
HBRENZOLEN ""..""ƒ0.90

DAMESZOLEN ƒ 0.80

KINDERZOLEN ƒ 0.70

HERENHAKKEN f 0-40

DAMESHAKKEN ƒ 0.30

KINDERHAKKEN, v-a ƒ 0.25

B AT A
ZANDVOORT, HALTESTR. 7, TEL. 2615

BELANGRIJKE VERBETERINGEN.
Donderdagmorgen ontving het Gemeentebestuur
van Zandvoort bericht, dat door het Werkfonds
een bedrag van ƒ 168.000 beschikbaar is geste'''

voor de uitvoering van verschillende belangrijko
werken in het noordelijk gedeelte van de bad»
plaats.

De weg, welke reeds jarenlang in Plan Noorr1

onbestraat ligt (het verlengde van de Van Lennep*
straat en Vondelstraat) zal eindelijk een wegdek
knjgen in de vorm van klinkerbestrating, een maat
regel, die door geheel Zandvoort zal worden toe»
gejuicht.
Voorts zal een nieuwe weg worden aangelegd

van de Van Lennepstraat naar de Van Speykstr.
In werkverschaffing zijn de gronden reeds gelijk
gemaakt, maar verderop zal het noodzakelijk zijn
het spoorwegemplacement over te steken. Met de
Nederlandse Spoorwegen en met het P.E.N, is

overeengekomen, dat een gedeelte van het spoor»
wegemplacement zal verdwijnen, alsmede de schel»
penopslagplaats. Aangezien het P.E.N, even voor»
foij de nieuwe weg een kabelloods heeft staan en
er prijs op stelt een spoorverbinding te behouden,
zal een brug worden gebouwd. Grote verbeterin»
gen komen dus tot stand, waardoor Zandvoort
veel in aanzien zal winnen. Met de werkzaam»
heden zal ongeveer half December een aanvang
worden gemaakt. De meeste werken zullen in
werkverschaffing worden uitgevoerd; de kosten
worden berekend op ongeveer ƒ 30.000.

DE WENS VERVULD.
De voorzitter van de Ver. voor Vreemdelingen»

verkeer, Burgemeester Van Alphen, sprak tijdens
de prijsuitreiking na de Behendigheidswedstrij»
den (begin Aug. j.1. door V.V.V. georganiseerd)
tot de derde prijswinnares de wens uit, dat zij

'binnenkort ook eens een eerste prijs in de wacht
zou slepen. We vernemen nu, dat Mevr. G. M. J.

SchirinkinsVerstappen j.1. Zondag tijdens een
vaardigheidswedstrijd, uitgeschreven door de
Ned. Automobiel Ren Club, een eerste prijs da»
mes wist te behalen. Wij feliciteren onze plaats»
genote met dit succes.

DRIE JUBILEUMAVONDEN.
Deze week is te Zandvoort opgericht een co»

mitó, 'bestaande uit afgevaardigden van diverse
verenigingen, hetwelk op zich heeft genomen nog
drie feestavonden te<"*e>rganiseren ter gelegenheid
van het Regeringsjubileum van li. M. de Konin»
gin. De avonden zijn vastgesteld op Donderdag 27,
Vrijdag 27 en Zaterdag 29 Oct. in hotel „Groot
Badhuis". Medewerking zal worden verleend door
elf plaatselijke verenigingen, te weten „Excelsior",
Immanuël, Kunst na Arbeid, St. Caecilia, Credo
Canto, Onderling Hulpbetoon's Mannenkoor, de
toneelverenigingen „Ons Toneel" en „Op Hoop
van Zegen" en de Zandvoortse Muziekkapel, als

mede de gymnastiekvereniging „Oefening Staalt
Spieren".
•Het programma voor de feestavonden, dat nog

wel enigszins gewijzigd kan worden, luidt als volgt
Donderdag 27 October:

1. Excelsior; 2. Kunst na Arbeid; 3. St. Caecilia;
4. Opvoering van „Geen dubbeltje in z'n zak!"
door „Op Hoop van Zegen".

Vrijdag 28 October:
1. Excelsior; 2. Onderl. Hulpbetoon's Mannenkoor;
3. Credo Canto. 4. Immanuël; 5. Opvoering van
„De Kribbebijter" door „Ons Toneel".
Zaterdag 29 October:

1. Zandvoortse Muziekkapel; 2. Oefening staalt
spieren; 3 Arti et Religioni; 4. Opvoering van
„Geen dubbeltje in z'n zak!" door „Op iHoop van
Zegen".
Het comité deelt mede, dat de avonden om acht

uur zullen aanvangen, waardoor een vlotte af»
werking verzekerd zal zijn. De entreeprijs be»
draagt voor de Donderdag» en de Vrijdagavond
25 et plus belasting, voor de Zaterdagavond 30 et
plus belasting.
De avonden worden 'besloten met een bal onder

leiding van den heer J. Stol Jr. en met muziek van
de „Caranova»band".
Kaartverkoop vanaf heden bij: P. Keur, Spoor»

straat 23 en.W. Hildering, Kerkstraat 23.
Eventuele wijzigingen zullen in de dagbladpers

worden 'bekend gemaakt.

TONEELVERENIGING „PHOENIX".

Op Zaterdag 5 November a.s. komt „Phoenix"
in Groot»Badhuis ten tonele met het grote mees»
terwerk van Herman Heyermans „Schakels".
Het is wel een stuk van oudere datum, maar

de inhoud is altijd nog actueel. Onze vereniging
voerde dit werk ongeveer veertien jaar geleden
reeds met veel succes op en we twijfelen er niet
aan, of het zal de ouderen in ons dorp goed doen,
dat wij dit paardje nog eens van stal hebben ge»
haald.
Een machtig geschreven werk, waarin Heyermans
op schitterende wijze de toestanden schetst, waar»
toe men kan komen, als men zijn jeugd vergeet,
als men vergeet, wat ouders voor hun kinderen
betekenen en wat deze ter wille van hun kinderen
ontbeerden.

„Schakels" is de strijd van een vader tegen zijn
kinderen, nog sterker uitgedrukt, een strijd van
de kinderen tegen hun vader, wijl deze iets wil,
waarmede zij zich niet kunnen verenigen, omdat
en dit zal wel het zwaartepunt brengen, omdat
waarschijnlijk financieel verlies het directe gevolg
zal zijn van deze daad.
Dat zij hun vader daarmede in het diepst van

zijn zieleleven kwetsen, komt niet bij hen op.
Een zeer leerzaam werk, ook voor de kinderen

van deze tijd.

NJEUWE ACTIE.

Bij geruchte vernamen wij dat het 'bestuur der
Zandv. Handelsvereniging in samenwerking met
de R.K. Ver. de Hanze, bezig is een nieuwe ver»
koop»campagne voor haar leden»winkeliers op
touw te zetten, die een zeer grote stimulans moet
vormen tot het bevoordelen van de Zandvoortse
Middenstand. Het schijnt een grote actie te zul»
len worden, waaromtrent de Alg. Vergadering van
Donderdag 27 Oct. ons wel nader zal inlichten.

„MAAK ZELF".
Daartoe aangezocht vestigt ,,Vrou\venhulp! '

gaarne de aandacht op de tentoonstelling „Maak
zelf", welke van 29 Oct. tot en met 1 November
te Heemstede, Herenweg 101, gehouden wordt.
Het doel van deze tentoonstelling is hun van

voorlichting te dienen, die vaalc met zeer beschei»
den middelen de „huishouding van nu" moeten
besturen. Speciaal is hierbij ook aan de werklozen
gedacht. Ook voor den werklozen man is thuis
arbeidsvreugde te vinden. Allerlei modellen van
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen zijn op deze
tentoonstelling te bezichtigen.

KERK EN VREDE.
Donderdag 27 Oct. S uur wordt er een ledenver»
gadering gehouden, niet zoals op de convocatie
was aangegeven in de Oude Bewaarschool, maar
in „Ons Huis". Naar aanleiding van de gehouden
conferentie in Bentveld en de getuigenisavond in
Amsterdam willen we met elkaar tot een samen»
spreking komen over „Kerk en Vrede" en de
huidige wereldsituatie.

HULP AAN SPANJE.
Enige weken geleden is de delegatie, die door

de Commissie „Hulp aan Spanje" naar Spanje was
gezonden, om zich ter plaatse van de noden en
behoeften der bevolking op de hoogte te stellen,
naar Nederland teruggekeerd. Deze delegatie, be»
staande uit mevr. L. Tillema—Heynen, A'dam;
Ds. A. R. Rutgers, R'dam; J. J. Dankaart, A'dam,
brengt in het tijdvak van midden October tot
midden November in de voornaamste plaatsen van
Nederland verslag uit over haar bevindingen.
Voor Zandvoort is als datum voor deze open»

bare verslagvergadering vastgesteld Dinsdag 15
November a.s. en wel in Pension „X" aan de Gr.
Krocht. Plet programma bevat: Ds. v.d. Heide,
spreker; Bovengenoemde delegatie, verslag; de
Vara»medewerker Jan Lamaire, declamatie; „Het
hart van Spanje", geluidsfilm (boven 18 jaar). De
entreeprijs is zeer laag gesteld. Aanvang 's avonds
8 uur.

'MAATSCHAPPELIJKE HULP
brengen aan alleenstaanden. Daarvoor is negen
jaar geleden opgericht de Ned. Centrale voor
Practische Werkverruiming en Hulpverlening, ge»
vestigd te Arnhem, bureau te Groesbeek.
Het betreft zo velen, die buiten hun schuld door

de omstandigheden of door hun aanleg uit hun
werkkring of bedrijf zijn geraakt en zelfstandig
niet meer aan de slag kunnen komen.

Bij deze landelijke organisatie, die niet op gods»
dienstige of politieke richting let, is de kans nu
groot, dat de juiste hulpverlening kan worden toe»
gepast.
Velen worden tijdelijk of duurzaam in afwach»

ting van emplooi, ondergebracht te Groesbeek in
de 5 tehuizen voor mannen, dames, heren, debiele
vrouwen en kinderen.

In 1937 werden ruim 400 gevallen behandeld.
In dat jaar verbleven een 200»tal personen in de
eigen tehuizen en gezinnen. Aan velen van hen
kon een vaste betrekking worden bezorgd, werk»
kansen of verhoging van inkomsten worden ge»
schonken.
Moge de dringende oproep om dit werk, dat op

generlei wijze subsidie ontvangt, te steunen ook
hier weerklank vinden.
•Een speldjesdag is daartoe georganiseerd, welke

zal worden gehouden op Woensdag 2 Nov. a.s.

'Niemand wijze de collectanten terug.
Collectanten wordt beleefd verzoent zich aan

te melden bij mevr. v. Zeyl, 'Rogcntesseweg 3.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS S Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort*
NOG OP TE RUIMEN TEGEN .SPOTPRIJS.
Simplex motortje als nieuw, 1936, haast niet ge»

bruikt, B.M.W., 3*/a p.k„ k.k. 1936; Herenrïjwiel
met Torpedonaaf ƒ 12-50; twee dito dames Fon»
gers en Burgers ƒ 16 en ƒ 18; Moffelen en nikke»
len met spaken inbegrepen vanaf ƒ 7.50. Alles
onder garantie. STATIONSPLEIN no. 29.

Doet Uw voordeel
PRIMA SLAOLIE, per fles 49 et

CAPUCI.INERS, per pond 15 et

GRAUWE ERWTEN, per pond 22 et

SPLITE'RWTEN, per pond 12 et

BRUINE BONEN, per pond 16 et

PRIMA 'GELD. WORST, per pond 55 et

Uitsluitend eerste kwaliteit.

Jb- Koper
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Een procesverbaaB
is duurder, koop daarom een goede lamp.
Wij hebben ze reeds vanaf een prijs, die voor
ieder te betalen is.

Verder een grote sortering in Dynamo's, Elec»
tra»artikclen, Stofzuigers, Rijwielonderdelen,
Beenpijpcn enz.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Bronkhorst
HEEFT

Dames SWIFTSCHOENEN; Heren SWIFT ƒ 3.95

PRIMA VOETBALSCHOENEN
Alle soorten ROBINSON»SCHOENEN

Zwarte en Bruine molières ƒ 2.65

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje

WACHT NIET TE LANG
en koop nu reeds voor de ST. iNICOLAAS
uit onze grote sortering

HANDWERKKLEDEN
Verder hebben we een prachtcollectie WOL,
KOUSEN, JUMPERS, PULLOVERS enz. enz.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

CORRESPONDENTIE.
Aan de inzenders van kopij wordt verzocht deze

zo 'beknopt mogelijk te maken, daar anders voor
opname niet kan worden ingestaan, of wel deze
van redactiewege zal worden besnoeid.

REDACTIE.

VERLOTING O.H. MANNENKOOR.
In „Ons Huis" vond de trekking plaats van de

verloting, waarbij op de volgende nummers een
prijs is gevallen: 34, 94, 105, 310, 437, 503, 506,

610, 648, 831, 832, 864, 870, 905, 906, 914, 921, 939.

De prijzen kunnen worden afgehaald 'bij den
Voorzitter, den heer T. Koper, Spoorstraat.

Prijzen, welke op 15 Dec. a.s, niet zijn afgehaald
vervallen aan do vereniging.

LOEFHOECK.NIEUWS.
's Zondagavonds zal er in Huize Loefhoeck ge»

danst worden en dat het gezellig zal zijn, behoeft
niet gezegd te worden.
De dans staat onder leiding van den hr J. Stol Jr.

Voor deze dansavonden zijn de consumptieprijs
zen verlaagd. De heer Kiefer zal het U zeker naar
de zin maken.

TE HUUR OF TE KOOP
1. ONGEM. BENEDENHUIS, gelegen Zeestr.,

'bev. k., k., serre, tuin v. en a„ ƒ 30 per maand.
2. ONGEM. HUIS, bev. ben. k. suite; boven

4 k. met grote zolder, ƒ 6 per week.
3- ONGEM. HUIS, bev. ben. 2 k., k.; boven

3 sl.k., ƒ 5 per week.
4. ONGEM. WINKELHUIS, .Haltestraat, prijs

nader overeen te komen.
5. MODERNE FLAT, gel. Haltestraat, bev. 6 k.

met groot balcon, ƒ 30 per maand.
6. VRIJ HUISJE, centrum dorp, ƒ 3.50 p.w.
7. VRIJSTAAND HUIS, wordt geheel gemo»

derniseerd, ƒ 35.— per maand.
8. VRIJ BEN. HUIS, bev. 2k„ 2 serrekamers,

met zomerhuis, f 20.— per maand.
9. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., k., schuur; boven
3 k„ badk., grote zolder, 1 min. v. spoor f 42.50.

10. VRIJ BOVENHUIS, Stationspi., ƒ 22.50 p.m.
11. VRIJ BEN-HUIS, ƒ 20— per maand.
12. VRIJ BOVENHUIS, ƒ 18 per maand.
13. WINKELHUIZEN, centrum dorp, vanaf ƒ 7
per week.
14. ONGEM. BOVENHUIZEN, achterkant duin
zijde, bev. 4 k., k., badk,, grote zolder, ƒ 6 p.w.
15. VRIJ BEN.HUIS, bev. 4k., k., 'badk., ƒ 25.—
per maand."
16. WINKELHUIZEN, worden in overleg met
den huurder verbouwd.
17. GROOT WLNKBLHUIS, Kerkstraat te huur
of te koop, prijs billijk.

18. NIEUWGEBOUWDE HUIZEN, vanaf ƒ 35
per maand. »

19. VRIJST. HUIS, bev. 14 k„ zeer geschikt voor
pension, prijs nader overeen te komen.
20. VRIJ HUIS, ingericht voor heren» en dames»
salon, met vrije bovenwoning, met 3 k., keuken
ƒ 7— per week.
21. WINKELHUIS, ƒ 6 per week.
22. WINKELHUIS, geheel opnieuw verbouwd,
ƒ 7.— per week.
23. VRIJE HUISJES, worden geheel opgeknapt,
ƒ 22.50 per maand.
24. GROOT VRIJST. VILLA te buur of te koop
bev. 8 k-, grote garage, schuur, gr. tuin, gr. hypo»
theek 'beschikbaar.
25- VRIJ HUIS, gelegen bij Zuidboulev. nieuw»
bouw, ƒ 30 per maand.

MAKELAAR W-PAAP
ZEESTRAAT 14 TELEFOON 2965

U bel tf wij bezorgen
Mevrouw, twijfelt toch niet langer, komt eens een
kijkje nemen. Wij zijn dagelijks uitgestald voor
de deur. Wij kopen al onze waren te Amsterdam,
dus wij kunnen ook verkopen voor Amsterdamse
prijzen, zo van het land, steeds vers.

Honingzoete Kasdruiven 15 et pp.; 2 pd voor 28 et

SPV Komt, ziet en overtuigt u
Komt allen naar de Krocht:

HET WELBEKENDE WESTLANDSE
GROENTEN en FRUITHUIS van

L- S. W E N N EK
GROTE KROCHT 22 TELEFOON 2823

De door middel van strooibiljetten aange»

kondigde

OPENBARE LEZINGEN
die terwille van de verduisteringsoefening
niet verleden Dinsdag konden beginnen,
worden gehouden met ingang van

DINSDAG 25 OCTOBER in Pen-
sion Xt Grote Krocht 1 (bij Kerkpl.)

1. Is de Bijbel Gods woord?
2. Het grote geloof van een

Godloochenaar.
3. Het geloof in God en het

leed der wereld.

Spreker: de Heer H.H.Schmitz
Pred. te Haarlem.

Aanvang 8.15 uur. Toegang vrij.

Iedereen, onverschillig welke zijn overtui»
ging moge zijn, is hartelijk welkom.

TE KOOP: 1 Salamanderkachel, in goede staat en
veel warmte gevend ƒ.5 ; 2 mooie oud»holl. ge»
'beeldh. Stoelen m. nieuwe zitt., tezamen^ 9 ;

Nieuwe moderne verzilverde koffiekan, Theekan,
melkkan en suikerpot te zamen ƒ 5—; 3 Franse
porceleinen, handgetekende wand»borden, tezamen
ƒ 10.— ; handbewerkte Tafelkleedjes en 1 Engels
damescostuum, maatwerk en beste kwaliteit, zo
goed als nieuw, maat 46 tot 48 voor ƒ 28.— Te
bevr. Oldenbarneveldstraat 8, bij het Zuiderbad.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van mboedelveilingi.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen. ^

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

VOOR DE DAMES.
We geven nu eenmaal graag wat nieuws, omdat

we er nog steeds op uit zijn, ons blad zo goed en
nuttig mogelijk te maken. En omdat het mannelijk
gedeelte van Zandvoort keer op keer kan genieten
van de voetbalverslagen in ons blad, doet het ons
dubbel genoegen nu eens een extraatje te hebben
voor onze dames: een modeirubriek.

Natuurlijk beginnen we met de zaak klein op te
zetten, ook in die zin, dat we — voorlopig ten»
minste—. slechts eenmaal per maand deze rubriek
opnemen. Al naar de belangstelling, die er voor
deze nieuwe rubriek tot uiting zal komen, zullen
we dan eventueel moeten concluderen of uitbrei»
ding dan wel verdwijning het resultaat van de
proefneming dient te zijn.

De in deze rubriek genoemde knippatronen zijn
steeds 'bij ons aan te vragen, Achterweg 1,

GERTENBACHS DRUKKERIJ.

I06S

FAVORIET»KNlPPATROON.
Nr. 1065.M. 44. Een eenvoudig kantoorjurkje.
Wanneer men voor de garnering van dit een»

voudige jurkje Iakzijde in een contrasterende
kleur kiest, dan kan het geheel een bijzonder vlot»
te en aardige indruk maken.
Wollen stof of wollen crêpe voldoen bijzonder

goed voor dit eenvoudige model.
'Men heeft slechts 2,50 meter van 130 centimeter

breedte nodig. Het patroon is te verkrijgen in
maat 44; bovenwijdte: 102 centimeter; taillewijdte:
86 centimeter en heupwijdte: 110 centimeter.
Door het al of niet aanknippen v. naden, kan men
het patroon passend maken voor het eigen figuur.
Heel leuk is het, om de knopen, waarmee het

blousje sluit, ook te overtrekken met het mate»
riaal der garnering.



Ook voor Uw Bontwerken
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2*5=7*4

Onze" sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9.75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS ƒ 10.25

RIJBROEKJES, — In HOEDEN
de grootste sortering en de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn bij, waarom zou
U elders kopen.

DANKBETUIGING
Langs deze weg betuig ik

mijn oprechte dank aan
-do Commissie van Burg»
Armbest. van de Gem.
Zandvoort en het Israël.

Armbest. voor hun me*
dewerking die zij ver»

"leenden voor het verkrijs

gen van mijn vergunning
tot - het uitoefenen van
-mijn sigarenbedrijf.

A. SAKSIONI
Zandvoort, Oer. 1938

Spoorstraat 19.

TE KOOP
nieuwe eigcngebr. donker
blauwe

ZEEMANSTRUI
grote-maat a. ƒ 7.50.

Te 'bevr. Koningstr. 15.

TE HUUR

:

EEN HUIS
voor klein gezin ƒ 2.70

•p.v. water inbegr. Tebe»
vragen: Smcdestraat 11.

Te koop prima

JAARSMA HAARD
ƒ 22.50.

Adres te bevr. bureau
Zandvoortse Courant
•Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR

:

HUIS
Spoorbuurtstr. 10, f 4-50

&w. Te bevr. Fa. van
uivenboden Haltestr.45

CREDI ETEN
•vanaf ƒ 800, 5% zonder
borgen o.d. Iedereen
"vraagt inlichtingen (met
antwoordporto) No 1701
v. Gelderen's Adv. Bur.
•Banstr. 1, Den iHaag.

TE HUUR,
een groot lokaal

m. cementen vloer, voor»
zien van licht, water en
toilet, 15 m, lang en 7 m.
diep. Voor alle doelein»
den alsook Garage ge*
schikt, direct bij het Sta»
tion. Te bevr. bij Make»
laar Citroen, Stations*
plein 23.

WINTER-AARDAPPELEN
DUIN (puik best) ƒ 2.90 p. H.L.

ZEEUWSE BONTEN ƒ 3.20 p. H.L.

ZEEUWSE BLAUWEN ƒ 3-20 p. H.L.

DUINDRIELINGEN, extra grof ƒ 2.25 p. H.L.

BEVELANDERS, prima . . .

.

ƒ 2.40 p. H.L.
BONTE DRIELINGEN ƒ 2.20 p. H.L.
EIGENH. DRIEL. grootte gelijk ƒ 2.20 p. H.L.
GROVE DUIN, zonder holle .

.

ƒ 2.00 p. H.L.
ZANDVOORTSE GROVE DUIN ƒ 2.25 p. H.L.

Vraagt proef en doet nu uw WINTER*
VOORRAAD op. — Thuisbezorgen zonder
prijsverhoging vanaf 10 kilo.

VAN DEURSEN'S Aardappeihandel
ZANDVOORT KERKPLEIN 8b. TEL.2274

S MODE-VAKSCHOOL - Herenstraat 3:
Bij voldoende deelname wordt met November een g
begin gemaakt met een

5 NAAILES VOOR JONGERE MEISJES 5

WINTEREXPLOITATIE
„LOEFHOECK"

Entree Vrij

Zondagsavonds 8.15 uur

DANSEN
onder leiding van J. Stol Jr,

Verlaagde Consumptieprijzen

«nleilMaar-?
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ALPH.

AFDOENDE HULP DOOR

Dr, Scholi's Methode
Voetafdruk en advies gratis

SPRENGERS
Grote Krocht 13 (v.h. Grote Krocht 8) Telefoon 2106

op Woensdags en Vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur.

Tevens grondig onderricht in MAATKN'IPPEN
en OOSTUUMNAAIEN.

Opleiding voor Costumière en Coupeuse.

MEJ. JM. DE VRIES.

m

TE KOOP 'n goedlopend

TAFELBILJART
op lei. Stationsstr. 10.

ZANDVOORT

Te Koop prima

RADIOTOESTEL
raet ingebouwde Elec»

ïjramofoon, merk Tele»
funken.

Adres to vernemen bur.
Zandvoorlse Courant
-Gertenbachs . Drukkerij

VER LOREN
Zaterdagmiddag verloren

een Portemonnai
met weekloon,

gaande van Brederode»
straatsZuiderstraat naar
Hulsmanstraat.

Tegen beloning terug te
bezorgen: Brederode»
straat 47.

TE KOOP:

D u i n aardappel en
BONKEN en KLEINEN
L. Koning, Koningstr. 11

Spoed, wegens vertrek,
spofgoedfc. ter overname:

een prima -wit gelaktee
Slaapkamerkast, met ge»

-slepen spiegel en 2 laden

f 14.50; Kamer Linoleum
ƒ 4.50; een wit emaille
Gasfornuis, prima, 2 vl.,

4 gaats a ƒ 4 Lamp ƒ 2.

Te bevr.Hogeweg 74,links

DAT H*D U NIET GEPACHT
dat uw «choontjo» «66
fijn, als nl«u« kondan
worden gereporeofd. Dat
is.het worfc, dat een wer-
Rélljko „•choonm»ker"
maakt. w

'SCW0ENMAKÊRU

ZEESTRAAT69

Openbare Verkoping
op Woensdag 26 Ocf.'38
des nam. 2 u. in „Ons
Huis" te Zandvoort t.o.

v. notaris J. H. BREM»
MERS te Beverwijk, van:

Een Herenhuis met tuin
op allergunstigste stand
a.d. Boulev, de Favauge
no. 20 te Zandvoort gr.

277 m2
. Voor alle doek

einden geschikt.

Eigendom van de N.V.
Ruysdaeliaan.
Nadere inl. bij voorn,
notaris.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

voor huishouding, zelfst.

kunn. werken, van half
9—4 uur. Zondags vrij.'

De Wolbaai, SchoolpJ. 4.

TE KOOP GEVRAAGD
Buitenmodel militair

uniform
naat 48. Br. met prijsopg.
Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij,
onder no. 1703

Zandvoorts lferkooplokaal
TAXATEUR J. WATERMAN
BRUGSTRAAT 1 — TEL'EFOOiN 2092

Bijzondere Inboedel Veiling
waarbij WEGENS VERTREK op

DONDERDAG 27 OCTOBER
des morgens 10 uur ten overstaan van Deurwaar»
der Erbrink. 'Hierbij komen voor: mahonie en
eikenhout slaapkamerameublement, paar Huiska»
merameublementen, diverse spiegelkasten, buffet,

enige haarden en kachels, paar gasfornuizen, dis

verse 1= en 2»persoons houten en ijzeren ledikan»
ten met bedden, opklapbed, enige nieuwe karpet*
ten, verder een partij boeken, stoelen, clubfau»
teuils enz. enz.

Alles te bezichtigen op VsToensdag 26 October van
10 tot 6 u. n.m. aan lokaal Brugstraat la

IBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBGSHB

+«$#*
X THEATER ff
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TE KOOP AANGEB.:
Vouwwagentje

Te bevragen C. Slagveld,
Haltestraat 10.

Met v.d. Werff's

waren
Geld besparen

Studentenhaver Bonb
2 ons 19 et

Gekruide Speculaas
per pond 24 et

Prima Speculaas
half pond 18 et

Fijne Banketstaven
per stuk 15 et

Advoc. m. slagrwafel.
half pond 25 et

Theewafels zeer licht

ca. 36 st p.o. 10 et

Bitterkoekjes, heerlijk
taai, 3 ons 25 et

Fondant Borstplaat
half pond 24 et

Reclame Borstplaat
half pond 18 et

Koffie, p. half pond
15, 25 en 32 "et

Planters Thee
per ons 23 et

Chocolaterie

W. van der Werff
Gasthuispl.1 tel.2129

Flink Dagmeisje
gevraagd, ongev. 18 jaar,

van 8.30—4.30 uur. Rijne»
gomlaan 6, Aerdenhout.

Dir.

MONOPOLE'
Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 22 Oef. t.m. Dinsdag 25 Oct.,

aanvang 8' uur. 4 dagen.' Opvoering van een groot
superprogramma. Optreden van 's werelds groot»
ste karakterspelers SPENCER TRACY en de be»
kroonde actrice van 1937 LOUISE RAINER in
een groot en machtig filmwerk:

WERELDSTAD
De spannende en meest treffende film van deze
tijd. Een monument van levende boeiende fdm»
kunst. Een filmwerk zó verbijsterend, zoals alleen
Hollywood kan leveren. Een Metro Goldwynfilm.

Als tweede hoofdfilm: LIONEL BARRYMORE in

De Duïvelspop
Een grandiose film met Lionel Barrymore in een
rol zoals die slechts door een Lon Chaney ge*
evenaard had kunnen worden. De meest sensas
tionele film ooit vervaardigd. Toegang boven 18 j.

'Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 cent, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE #
Optreden van de MAKX BROTHERS de konin» ^
gen van de lach in - ^$k

Een avond in eie Opera <$>

Kom en lach een film met 3 Chaplins de ^p
dolste grap, die ge ooit aanschouwde. De soms ^L
berste pessimisten kunnen tranen lachen! J£_
De lachsalvo's zijn niet van de lucht!

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

#
*

DONDERDAG 27 OCTOBER, 8 UUR:POPULAIRE VOORSTELLING
Reprise van de grote succesfilm:

Tarzan's vlucht
X met JOHNNIE WEISMULLER als TARZAN-
^^ Een groot en machtig filmwerk uit het oerwoud.

£. ACTIE — SPANNING _ SENSATIE
X Toegang boven de 14 jaar. Entree: Parket, Par»^ terre 30; Stalles, Loge en Balcon 54 et alles inb.

I Haarden - Haardkachels

en VuEkacEiels
van uitsluitend 1e klas •
fabrieken zoals: E. M. W
Jaarsma, Nestor Martin, •
Frisia en Tiger. •

| Bezoekt onze Monsterkamer

3

Wij geven U geheel vrij-
blijvend vakkundige in-
lichtingen voor het aan-
schaffen van Uw haard.

Onze jarenlange ervaring
staat garant daarvoor!!!
Koopt bovenstaand artikel uitsluitend bij den vakman

Haltestraat 11 ~ Telefoon 2735

••••••••@®©#®&&®9**TOo*e

BREEK niet Uw hoofd!!

Waar zal ik mijn Aardappelen kopen ?
Kier is de oplossing ! !

Prima grove Duin, 25 kg 80 et
Drielingen, duin, 25 kg 85 et
Puikbeste Duinzand, 10 kg 50 et
Zeeuwse bonten, 25 kg ƒ 1.20
Zeeuwse ronde blauwe.koken niet af, 25 kg. ƒ 1.20
Zeeuwse blauwe Eigenheimers, 25 kg. ƒ 1.12V»
Zeeuwse 'Eigenheimers, 25 kg ƒ 1.12Vs
Zeeuwse Eigenheimer drielingen, grof, 10 kg. 40 et
Zeeuwse bonte drielingen, 25 kg 871/;. et
Zeeuwse blauwe drielingen, 25 kg 87V". et

ZANDVOORTSE DUIN, 10 kg 65 CENT
Vraagt prijs per 'H.L.

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHAIMDEL

J a co
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging in Zand»
voort, Bentveld en Aerdenhout.

VERLOREN
BRUINE ACTETAS met voor vinder onbelang»
rijke documenten, op Donderdagmiddag j.1. Tegen
beloning terug te bezorgen bureau dezer courant.

Oud VI
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Dames- en Herenkleermaker J* HL HENDRIKS - Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O*
Gedipl. Coupeur — COSTUUM naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-— loon met prima fournituren f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd. —
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Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.I
COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER

BELANGEN VAN JEUGDIGE
WERKZOEKENDEN.

Bestrijding jeugdwerkloosheid.
Alhoewel reeds eerder betoogd, kan het toch

wel nuttig zijn, nog eens te wijzen op het grote
practische nut, dat is gelegen in het uitvoeren
van werkobjecten, zoals de Gemeente Zandvoort
nu voornemens is.

De leiding van het werk moet in handen zijn

van een uitvoerder, die aanleg heeft het werk te
verdelen, zodat alles geregeld- zijn beurt krijgt en
iedere werkman op de juiste plaats wordt gesteld.
Het begin van dit werk verschilt zoveel van het

ambachtsonderwijs, dat op de scholen gegeven
wordt, dat men met recht kan spreken van theo»
rie en praktijk.

Begint men met een werk dan zal eerst een
loods moeten worden gebouwd, waarin kalk en
cement worden opgeslagen en waarin een ruimte
aanwezig is voor het bereiden van de metselspecie
Men begint dus met een ploeg timmerlieden,

waarvoor werkruimte aanwezig moet zijn voor het
maken van kozijnen, ramen, enkele deuren, trap»
pen, goten, kap, betimmeringen, klaarmaken ravca
lingen der 'balklagen, enz. Dit is een belangrijk
verschil met het werk, zoals dit in het algemeen
de laatste jaren wordt uitgevoerd, omdat de con»
currentie de aannemers dwingt alles zoveel mo»
gelijk fabriekmatig klaargemaakt op het werk te

doen aanvoeren. Dat wil dus zeggen, dat in de na»
oorlogsjaren er heel wat timmerlieden zijn, die
van het maken van ramen, deuren en trappen niet
reel meer weten, dan wat ze hebben overgehouden
van de ambachtschool of van hun opleidingsjaren
in een „burgerwinkel".
Dit heeft tengevolge gehad, dat een belangrijk

gedeelte der tegenwoordige timmerlieden niet
meer alle bijzonderheden van het vak meester zijn.

In de grote steden komt dit verschijnsel het meest
voor.
Daarom is een werkohject als het voorgestelde

van zo buitengewoon groot belang voor de jeug*

dige ambachtslieden, omdat ze nu ervaringen op»
doen, waarvoor zij in de practijk 'de kans niet

zouden krijgen.

Ze zijn dan van alle markten thuis en hun hans
den staan niet verkeerd, als ze op een werkplaats
komen, waar ze met de voorbereidende werkzaam
heden worden belast en toch ook bekend worden
met het stellen, en het aftimmeren op het werk.

De Commissie.
Zandvoort, lPOctober 1938.

CATECHISATIE Z. KR-
Het catechetisch onderwijs in vrijzinnige geest

uitgaande van de Zandvoortse Kring „Godsd. Le»
ven" zal weer aanvangen op Woensdag 26 Octo»
'ber.

Het wordt als altijd gegeven in ons gebouw
'Brugstraat 15.

De aanvangsleeftijd is gesteld op 12 jaar.. Groe»
pen zullen worden gevormd naar de leeftijd.

Alle catechisanten van het vorig jaar verwach»
ten we weer terug; en tegelijk hopen we, dat vele
nieuwelingen zich zullen aanmelden.
Maandag 24 October a.s. 's avonds van 7 uur

tot plm. half acht is er gelegenheid tot opgave
en inschrijving van catechisanten in gebouw Brug
straat 15.

«ET BESTUUR.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
' OÜD - BELASTING *AMBTENAAR

38 KOSTVERLORENSTRAAT 38
Telefoon 2712.

Be luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
Wordt vervolgd.

54. De twee ontdekkingsreizigers werden on»
middellijk voor den koning gevoerd. Z.'M. ontving
ze met 'n brede grijnslacn. ,,'Happi»happi! Kraki»
botsïe=knau=knau!" riep hij uit, terwijl hij zich de
lippen aflikte. Meneer Van Emmen en IPiet ver»
stonden niets van het negertaaltje, maar uit de
begerige blikken van ZjM., die zich reeds over
z'n buik wreef, begrepen «e wel, dat die konink»
lijke woorden niets goeds voorspelden.

11. Want de Zandv. Brandstoffenhandel was daar
en hij wist, die had goede waar.

12. De brandstof lag in zakken en op 'hopen.

Daarvan zei Kees, wil ik wat kopen.

FLEURIG én f ij n_z u 1 1 e n

Bloemen en Planten
in uw woning zijn.

CHRYSANTEN per bos . vanaf 15 et

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

55. Toen werd, op een teken van den koning,
Piet gegrepen, gebonden en weggevoerd. Klaar»
blijkelijK werd hij te mager gevonden en hadden
ze het plan, hem vet te mesten. Wat meneer Van
Emmen, betreft, die werd van al z'n kleren be»
roofd en met 'n schortje van palmbladen, juist zo»

sis de negers zelf droegen, getooid. Toen deden
zo hem een touw om z'n hals en werd hij, door
speerstoten opgejaagd, naai* buiten geduwd....

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

MedicinaSe
levertraan

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

NIET ALLEEN
naar Interland»wedstrijden luisteren, doch ook
naar Wereldgebcurtenissen, Muziek, Zang, de»
clamatie, Hoorspel, enz. is een genot! Maar
dan moet U ook een prima

RADIOTOESTEL
heb'ben. Ga eens luisteren zonder verplichting

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij fl

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

Gevulde Koekjes
van 55 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:

4 Pencée's voor . . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

nnnaooonooanoanp
De Jubileum feesten

zijn achter de rug, doch als U dagelijks Uw

Groenten en Fruit
koopt bij het goedkoopst adres ter plaatse
viert U dagelijks een jubileum, want wij
verkopen alleen Ie kwaliteit, dus heerlijk

van smaak en voedzaam.

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

qppppgpppppppppp

DE VRAAG
wat zullen wij voor de Boterham halen

OPGELOST !

!

Nergens groter verscheidenheid.
Nergens beter kwaliteit.

EN^TOCH 'NIET DUUR!
SMEERWORST a . . . . 16 et per ons

Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent

Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent

Leverworst, per ons 8 cent

Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons 9 cent

Prima Archide sla»olie, per fles 59 cent

Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon
Berliner Grove snijworst.
Leverkaas _ , ,

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

i, J, Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel, 2164

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Bij den dokter.

R. .r. .r..ring, telefoon bij den dokter.. Hallo!
Ja, met den dokter. . . . Aan de andere kant een
zenuwachtige stem „Dokter, of u direct komt, on»
geluk", Rang de hoorn op de haak, de verbinding
is verbroken. De dokter fronst het voorhoofd.
Ongeluk! Waarzo? Wat is er gebeurd?
Ziedaar iets, wat nog al eens voorkomt in de

practijk. De dokter kijkt even in zijn prachtige
glazen kast, talloze instrumenten staan hem ten
dienste, welke moet hij meenemen? De Hollandse
arts, vermaard om zijn wetenschap en nauwgezet»
heid staat vertwijfeld, deze man altijd klaar in
nacht en ontij, staat te aarzelen weet men
wel wat het betekent, niet even de plaats en de
aard van het ongeluk op te geven aan den dokter?
Immers, het maakt een groot verschil van behan»
deling, slachtoffers uit 'n brandend huis, of uit het
zilte nat. En ook of de dokter naar Bentveld moet
of naar Boulevard de Favauge!
Daarom, geachte dames en heren, mocht er iets

bijzonders gebeuren, dan bellen wij den medicus
op met vermelding van de plaats waar het qua
geluk geschiedde en van de aard van het ongeval.
Dan weet deze, welke instrumenten hij mee moet
nemen en zijn reis kan recht op het doel afgaan.
Afgesproken?

Jb. TERMES.

VERLOTING ARTI ET RELIGIONI.
Op verzoek van het 'bestuur der R.K. Gem. Zang*
ver. Arti et Religioni delen we mede, dat bij de
Maandag gehouden verloting van bovengenoemde
vereniging de prijzen vielen als volgt op no:
990, 12, 213, 19, 406, 153, 729, 204, 881, 261, 514,

161, 795, 253, 155, 216, 321, 481, 179, 6, 875, 80,

336, 872.

Prijzen kunnen worden afgehaald aan het secre»
tariaat Zuiderstraat 2. N

iHOLLAND—INDIE.
•Wat betekent tegenwoordig nog de afstand, die

Indië van Holland scheidt? Het is een boottocht
van enkele weken, een vliegtocht van enkele da*
gen, een woordtocht door de radio van enkele se»

conden.
Toch is er nog een andere afstand. Die_groter is

dan de afstand ruimtelijk. Dat is de geestelijke af«

stand, schier onoverbrugbaar. En Heroïsch mag dë
poging genoemd, die afstand te verkleinen en op-

te heffen.
Wij weten, dat die poging gedaan wordt door

het Nederlands Bijbelgenootschap.
Namelijk door Indië de Bijbel te geven. Het

boek, waardoor de geestelijke afstanden worden-
opgeheven. Waardoor Indië en Nederland zichzelf

leren kennen in hun eenheid en onderscheiding. In
hun wederzijdse geestelijke verplichtingen ook.
Helpt mede, Zandvoorters op Zaterdag 22 Oct.

a.s. de zestig duizend gulden, die voor de eerste
pogingen nodig zijn, bijeen te brengen.
Zullen we nog eens zeggen, dat het veel is.

Het is veel.
Het is niet veel, als we goed beseffen waar het

om gaat.

Wij rekenen op uw milde gave in de collecte.

N.B.G. afd. Zandvoort.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB.
Woensdagavond werd in de voormalige bewaar»

school door de Zandvoortse Schaakclub de jaars-

vergadering gehouden. De jaarverslagen van se»

cretaris en penningmeester waren niet zo opti»
mistisch, doch werden goedgekeurd. De aftreden»
de bestuursleden C. L. Bolwidt Sr., 'L. Blok en
A. J. iHollenberg werden bij acclamatie herkozen.

Wie lekker wil eten, moet niet vergeten
Vlees te halen bij

„DE CONCURRENT"
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RUNDVLEES
Winkellappen, mager . . . . 40—45 et

Prima lappen 50 et

Riblappen 55 et

Lendelappen 60 et

Roastbee? 55 et

Punt en Lende 60 et

Biefstuk 65 et

Biefstuk, Haas 75 et

Qssevet, bij vlees 45 et

Ossehaas 75 et

Rollade 50 et

LAMSVLEES
Carbonade 35—40 et

Lappen en Bout 45 et

Kluiven en Poten voor de Erwtensoep.

Echte Gelderse Rookworst slechts

HALTESTRAAT 5
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KALFSVLEES, PRIMA
Lappen 45 et

Fricandeau 55—60 et

Carbonade 50 et

Gehakt " 45 et

Oesters, Schnitzel, Blinde Vinken 80 c t

VARKENSVLEES
Carbonade, schouder 50 et

Ribscarbonade 55 et

Haasscarbonade 60 et

Doorregen Varkenslappen . . .

.

45 et

Reuzel, bij vlees 40 et

Fricandeau 60 et

Gehakt, half om half 35 et

Carbonade 55 et

. . 45 en 50 cent per pond

TELEFOON 2994
's Avonds na '6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn.

GODSDIENSTOEFENINGEN ,.

NED. HERV. GEMEENTE.
Zondag v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 23 October v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed
Voorb. «. A.
n.m. 5 uur: dezelfde. Heilig avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 23 October 10 en 17 uur: Candidaat A.
Elshout van Amsterdam.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 23 October n.m. 7 uur: Mej. Da. E. Poort»
man uit Lochem.
Zondagsschool 12—1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 22 OctJ 1.30 'MfddagdÜenst; «linde

Sabbath 5.35 uur.
Vrijdag 28 Oct. Begin Sabbath 4.15 uur.

Zaterdag 29 Oct. Ochtenddienst 8.30 -uur;Leer»

oefening 12.45 uur; Middagdienst 1.30 uur; Einde
Sabbath 5.22 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Oir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

\m
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WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar .' ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers , 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2P

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Alle vraagstukken kunnen door overleg

worden geregeld-

DALAD1ER.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De bezuinigingsziekte.

De aanhef van dit artikel van Dixi was zeer
juist. Ook o.i. is de gemeentelijke zelfstandigheid
weinig meer dan een woord. En dit geldt speciaal
voor onderwijs. Wanneer Dixi dus de schuld van
de afbraak van ons onderwijs op de Centrale re*

gering had geladen, was dit in overeenstemming
geweest met de aanhef van zijn artikel.

"Voor een belangrijk deel echter -wordt nu door
hem deze schuld toegedicht aan B. en \V„ raad,
ouders, volksonderwijs, onderwijzers»vakvereni*
gingen, personeel ULÖ»school.

'Wij nemen dat argument van de vier leerlingen
ook zeker niet voor onze rekening, doch 'Dixi
heeft ons dit niet horen uitschreeuwen en con»
stateert dan de dood in de pot bij al die strijders
voor openbaar onderwijs.
Mogen wij Dixi de verzekering geven, dat wij,

en ook de Bond v. Ned. Onderw. dat weten wij,
nu al jaren op onze wijze proberen de afbraak te

remmen, zoveel als maar mogelijk is? Reeds vele
malen mochten wij succes boeken in die zin, dat
erger voorkomen werd.
Kritiek kan goed zijn, doch kritiek geuit voor*

dat men zich volledig op hoogte weet, is dat door»
gaans niet.

Intussen hopen wij, dat vele ouders, die nog al»

tijd aan de kant staan, door Dixi's artikel wakker
geschud zullen zijn en zich mede zullen geven
voor 't behoud of terugwinnen van goed ondci-»
wijs, door Volksonderwijs sterk te maken. Sluit
u aan! Ook 'Dixi!

Hei Bestuur van Volksonderwijs.

Antwoord.
De ontvangst van bovenstaand schrijven ver»

heugde me: er was dan tenminste toch één groep
die zich genoopt voelde te reageren. En gelukkig
was dit het bestuur van Volksonderwijs, de vers
eniging waarvoor ik nog wel een beetje een zwak
heb.
Jammer, dat de inhoud van het schrijven me

niet bepaald meeviel, wat hieronder wel zal blij*

ken.
.Mijn artikel werd ingegeven door het feit, dat

ik bij ons gemeentebestuur ook reeds symptomen
meende waar te nemen van de bezuinigingsziekte,
waaraan— gelijk algemeen bekend — de centrale
regering nu al jarenlang lijdt. Met op die symp»
tomen de aandacht te vestigen, ontlast ik geens»
zins de centrale regering, noch leg ik daarmee de
schuld „voor een belangrijk deel" op het gemeen*
tebestuur. Alleen in een concreet geval — de
Ulo»school betreffende — signaleerde ik de
schuld van B. en \V. en de Raad en in het bij*

zonder van den Wethouder van Onderwijs, op
grond van diens zonderlinge uiting. En mede*
schuldig achtte ik al de groepen ingezetenen, die— op een of andere wijze het openbaar onderwijs
dienende— niet tot bestrijding der ziekte bij ons
plaatselijk bestuur overgaan.
En nu is het opmerkelijke — en voor mij tevens

teleurstellende — in het schrijven van het Be*
stuur van Volksonderwijs, dat dit Bestuur wèl
mijn kritiek op de centr. regering volledig onder*
schrijft, doch dat het ons plaatselijk bestuur fei*

telijk beschermt tegen mijn kritiek. Was mijn
diagnose dan onjuist? Het Bestuur v. V. laat zich
daar niet over uit. Wel zegt het zo zacht moge*
lijk: „Wij nemen dat argument van de vier leer*

lingen ook zeker niet voor onze rekening"
Waarop dan volgt: „doch Dixi heeft

ons dit niet horen uitschreeuwen". Nee, dat was
trouwens ook niet nodig geweest, maar ik heb het
zelfs niet horen fluisteren. M.i. had b.v. in de
krant van verleden week reeds de stem van
Volksonderwijs moeten klinken tegen de bij B. en
Wi. tot uiting gekomen bezuinigingsziekte. En
zeker ligt het niet op de weg van Volksonderwijs,
om nii het Gemeentebestuur als 't ware in be*

scherming te nemen tegen de kritiek van Dixi.

Was mijn kritiek soms onjuist? Inzenders sug*

gereren het wel, doch bewijzen niets; zij doen
dit af met deze algemeenheid: „Kritiek kan goed
zijn, doch kritiek geuit vóórdat men zich volledig

op de hoogte weet, is dat doorgaans niet".

Moet ik daar nu uit lezen, dat ik niet voldoen*

de op de hoogte was? Wat had ik dan nog meer
moeten weten, alvorens mijn kritiek op ons ges

meentebestuur te mogen uiten? Inzenders zeggen
het niet.

Of óók een mogelijkheid — slaat die zin

misschien mèt de voorafgaande alinea op mijn
aanduiding van „de dood in de pot"? In dit ge*

val antwoord ik, dat ik wel weet, dat de afdeling

Zandvoort v. Volksonderwijs in stilte goed werk
doet, maar dat m.i. de openlijk tot uiting geko*

men bezuinigingsziekte bij B. en W. ook in het

openbaar bestreden dient te worden. Wie dat

anders ziet, 'behoeft er zich ook niet over te ver*

wonderen, dat nog „vele onderis aan de kant

staan".
.

En . heerlijke inconsequentie — feitelijk zijn

de inzenders het hiermee eens, als ze de hoop
uitspreken, dat die ouders „door Dixi's artikel

wakker geschud zullen zijn". Ik hoop het ook,

maar ik had toch liever gezien, dat dit geschied

was door een soortgelijk artikel van het Bestuur

van Volksonderwijs zelf. De waakzaamheid en ac*

tiviteit, waarvan een dergelijk artikel had getuigd,

zou de afd. van Volksonderwijs stellig goed heb*

ben gedaan, en het onderwijs in Zandvoort van
veel nut zijn geweest.

DIXI.

VERKEERSEXAMENS.
In tegenstelling met vroeger zullen op de scho»

len, waar verkeersonderwijs wordt gegeven, thans

ook examens worden afgenomen.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER.

'Het is reeds enige weken geleden, dat men de
wekelijkse artikeltjes van de V.V.V. in dit blad
tegenkwam, doch dit betekende niet, dat de Ver*
eniging voor Vreemdelingenverkeer was ingesla*

pen. Tot half September was het bezoek aan het
Informatiebureau op het Stationsplein vrij druk,
terwijl direct daarna werd aangevangen met het
verzamelen van allerlei gegevens betrekking heb»
bende op het vreemdelingenverkeer.
Verschillende plannen voor het zomerseizoen

van 1939 zijn reeds gemaakt en zullen spoedig in

de diverse commissies worden besproken. De V-
V.V. zit dus niet stil en zal spoedig meer van zich

laten horen.
Van de toneelvereniging „De Schakel" ontving

de V.V.V. het voorstel om binnenkort een uit*

voering voor haar leden te geven. Het bestuur
heeft dit aanbod direct aangenomen, de
toneelavond is vastgesteld op Zondag 13 Novem*
ber a.s. in hotel „Groot Badhuis". De avond zal

besloten worden met een groot bal, waarbij de
attracties niet zullen ontbreken. Opgevoerd wordt
„Pygmalion", waarmede „De Schakel" reeds suc*

ces heeft geboekt en binnen enkele weken nog
meerdere successen hoopt te bereiken. ,.Pygma»

lion" wordt namelijk op 10 Novemher a.s. in

Hoofddorp opgevoerd en op 20 November op een
toneelwedstrijd te Medemblik.
De toegangsprijs voor leden is vastgesteld op

30 cent, belasting inbegrepen; nietdeden betalen

50 cent, bel. inbegrepen. De voorverkoop van
kaarten heeft plaats voor leden in het Informatie»

•bureau en voor niet»leden bij den heer W. Hilde*

ring. Kerkstraat 23. Plaatsbespreking heeft plaats

op Zaterdag 12 November van 2—4 uur in Groot
Badhuis.
Hieronder laten we de korte inhoud van het

stuk van Bernard Shaw in vijf 'bedrijven volgen:

„Pygmalion", een toverwoord, dat ons in ge»

dachten terug voert naar de Griekse oudheid,

toen do beeldhouwer Pygmalion met geheel zijn

kunstenaarsziel arbeidde om zijn ideaal te verwe*
zenlijken. Uit de ruwe massa schiep hij zijn Gala»

tea, de volmaakte vrouwenfiguur. En steeds vuri»

ger ging zijn liefde uit naar zijn werk, zijn schep*

ping. De goden, vertederd door zoveel liefde, bc*

sloten het beeld tot leven te brengen, maar op
het ogenblik, dat Galatea afdaalde van haar voet*

stuk, hield de bewondering van Pygmalion op.

Zijn liefde gold niet den mens, doch zijn kunst

en ook Galatea kon haar genegenheid niet over*

brengen op den mens Pygmalion.

Op dit thema bouwde Shaw zijn 'blijspel. Men
zal in de onderstaande rolverdeling tevergeefs

zoeken naar den vertolker van Pygmalion, maar
men zal hem herkennen in Professor Higgins, die

zijn Eliza*Galatea vond tussen de koolstronken

van het marktplein. Door haar spreektaal te ver*

beteren slaagde hij er in het ordinaire meisje om
te vormen tot een voorname dame. En ziet, op

het ogenblik, dat zijn ideaal werkelijkheid wordt,

slaakt hij de verzuchting „De hele boel is stom
vervelend geweest". Hij had genoeg van die

kunstmatige hertoginnen en bevestigde hiermede,

dat zijn maandenlange arbeid, zijn 'zorgen en

eindeloos geduld niet golden zijn Eliza* Galatea,

doch de liefde voor zijn kunst, zijn gehele over*

gave, het bereiken van het ideaal.

De rolverdeling is:
*

.

Professor Higgins, de heer W. Chr. Hildermg.

Mevr. Higgins, zijn moeder, mej. C Visser.

Pickering 'Kolonel, de heer K. Visser.

Mej. Pearce, huishoudster, mevr. B. v. Kampen.
Mevr. Eynsford Hill, mevr. R. Hildering.

Mej. Eynsford Hill, haar dochter, mej.Jul de Jong

George Eynsford Hill, haar zoon,
de heer Max Vredenburg.

Doolittle, de heer X.
Eliza, zijn dochter, mevr. Tonny van der Storm.

Kamermeisje bij Higgins, mevr. A. Kraaijenoord.

Een toeschouwer, de heer P. Keur; een sarcastisch

toeschouwer de heer Chr. Rouffacr; voorts om*
standers. De regie voert de heer K. Visser.

„WORDT AFGiHAALD."

Aan de ingezetenen 'der gemeente Zandvoort

is door B. en W. het volgende schrijven toegezon*

den, met nog een aangehecht formulier.

Het op tijd betalen van de diverse belastingen

is voor vele ingezetenen tijdrovend en brengt

velerlei bezwaren mede.
Wij hebben gezocht naar een middel om deze

bezwaren te ondervangen en menen dat gevonden

te hebben in de vorm van een ophaaldienst met
medewerking van het Gemeentebestuur. Deze

dienst zal U in de gelegenheid stellen Uw belas*

tingen te voldoen door wekelijkse of maandelijkse

stortingen.
.

Teneinde te kunnen nagaan ot m onze gemeen*

te voor een ophaaldienst een zodanige belangstel*

lin« bestaat, dat tot zijn opriching zou kuncri wor*

den overgegaan, verzoeken wij U vriendelijk on*

derstaande verklaring te willen invullen.

Voor zoveel nodig wordt nog opgemerkt, dat

uit deze verklaring voor U geen enkele verplicht

ting voortvloeit.

O.i. had wel nadrukkelijk mogen zijn meege*

deeld, of deze „ophaaldienst" al of niet gratis zal

zijn. De woorden „met medewerking van het

Gemeentebestuur" wekken wel enige twijtcl

daaromtrent.

TELEFOONCEL.
Een dezer 'dagen is do telefooncel op het Sta»

tionsplein naast het Informatiebureau van 'de V.

V.V. voor het publiek opengesteld.

Een- verbetering!

SPORT

VOETBAL.
Overzicht.

Het was Zondag een schraal menu. De compe»
titie in de K.N.V.B, stond vrijwel geheel stil,

waarvan de Zeemeeuwen een nuttig gebruik maak*
ten door het organiseren van een oefenwedstrijd
tussen de spelers van het Ie en 2e elftal. Diverse
lagere elftallen waren met min of meer succes in
het veld, en voorts was

Zandvoort 2 in actie

tegen het tot nog toe ongeslagen tw.eede elftal

van Jan 'Hanzekwartier.
't Was een sterke ploeg, die des morgens, voor

een sportief meelevend pubhek, de strijd tegen
de sterke Amsterdammers aanbond, en wel: doel:
J. v.d. Mije; achter: Koper en Koning; midden:
J. Dorsman, G. 'Keur en. G. de Mumck; voor; Jo
Keur, iL. Hollenberg, A. Molenaar, F. Bloemen*
dal en J. v.d. Bos.
Vooral van de voorhoede had men grote ver*

wachtingen en het dient gezegd: in het veld was
het vijftal zeer sterk, 'doch voor doel werden nog
te veel kansen gemist en slecht geschoten, en dat
is dan ook de reden dat Zandvoort, ondanks een
vrij groot overwicht in het veld, slechts met 2

—

I

wist te winnen, nadat de rust met een 1— stand
was ingegaan.
Zandvoort 2 be/it inderdaad, te oordelen naar

hetgeen wij Zondag van haar hebben gezien, een
sterk elftal, dat best voor een kampioenschap zou
kunnen zorg dragen. De keeper, enige seizoenen
terug middenvoor en aanvoerder van het tweede,
is van goede kwaliteit; Koper, gewoonlijk links*,

thans rechtsback, houdt van opruimen en is een
sterke verdediger, die nochtans zich moet hoe»
den voor al te potig opruimen. Koning heeft lang
niet slecht voldaan en heeft Jan Weber behoorlijk
vervangen.
De haltlinie is heel sterk, met Dorsman als uit*

blinker. Hij speelde een opvallend goede "partij,

zowel verdedigend als aanvallend. Indien E.
Keesman door de strafcommissie van de K.N.V.B.
mocht worden uitgesloten van het spelen van
enige wedstrijden, behoeft Zandvoort niet lang
te zoeken naar een behoorlijk plaatsvervanger.
De voorhoede bestaat — met J. Keesman in

plaats van v.d. Bos, die nu wel zeer spoedig naar
het eerste zal verhuizen —• uit prima speleis;
van Hollenberg kunnen we niet anders dan her*
halen, hetgeen we reeds vroeger schreven, n.1. dat
hij een prima halfspeler -zou zijn. Men ziet het in
het veld, wanneer hij in 'het bezit van de bal,

rondkijkt waar z'n medespelers zich bevinden en
dan keurig afgemeten plaatst. Maar voor voor*
hoedespeler moet men toch een tempo sneller

zijn en over een hard schot beschikken.
Rest ons nog te vermelden, dat de scheidsrech*

ter van een hoedanigheid was als we zelfs bij do
eerste elftallen slechts zelden zien.

A.s. Zondag.

Er staat een belangrijke wedstrijd op het pro*
gramma, n.1. Bloemcndaal tegen de Zeemeeuwen.
Onze plaatsgenoten hebben nog een appeltje met
de Withemden te schillen, doch. we betwijfelen
zeer, gezien de laatste wedstrijden der oranje,
zwarten, of zij tot een revanche op de sterke
Blocmendaalse ploeg in staat zijn.

Zandvoort ontvangt De Germaan, een stevige

ploeg met nochtans niet al te grote voetbalcapa*
citeitcn. De rechtsbuiten Ladiges, een der oudere
spelers, is de beste man, maar tevens degene, die

het eerst met zwaar geschut begint. 'De geelblau*

wen moeten echter, in een hoog tempo beginnen*
de, in staat geacht worden een overwinning op
hun tegenstanders te behalen.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Zandvoort 2 is er Zondag in geslaagd, al is het

maar met een klein verschil, van Jan
_
Hanze*

kwartier te winnen, waardoor zij zich bij de lei*

ders plaatsten. Het vertoonde spel kon niet ieders

bewondering -wegdragen, maar indien ons tweede
in deze samenstelling een paar wedstrijden heeft

gespeeld, dan geloven we weL dat ze een mooie
kans maken op de bovenste plaats.

'De tweede ronde voor de Stad*Editie*beker

heeft ons derde niet overleefd. Door een gelijk

spel in een thuiswedstrijd tegen Kinheim 2 zijn

zij van verdere deelname uitgeschakeld. Indien

de voorhoede een. beetje beter geschoten had,

dan was het resultaat zeker in het voordeel van

Zandvoort uitgevallen.

Zandvoort*veteranen verloren met 3— van de

leiders van hun afdeling. Hier was ook al weer do
voorhoede het zwakke punt. Vele kansen en zelfs

een penalty werden niet benut.
Zandvoort 6 kon het ook al niet tot een over*

winning brengen on verloor met 5—4, nadat ze

tot kort voor het einde voorgestaan hadden.
Do adspiranten weerden zich uitstekend tegen

R.C.H, adspiranten, en de 2— nederlaag is dan
ook geen slecht resultaat. Vooral de achterhoede

beet flink van zich af.

De resultaten van .1. Zondag zijn:

Zandvoort 2—Jan Hanzekwartier 2, 2—1.

Zandvoort 3—Kinheim 2, 2—2.

Zandvoort 5—DeCeO 2, 3—0.
Heemstede 3—Zandvoort 6, 5—4.

Adspiranten a—R.C.H. a, —2.

Zandvoort 1 ontvangt Zondag De Germaan on

zal wel flink aan moeten pakken om de puntjes

te veroveren.
Ons tweede kan voor een verrassing zorgen

door van. oVlewijckcrs 3 te winnen in Amstor*
dam.

I Zandvoort 3 geven wc een mooie kans tegen

Halfweg 2 om hun leidende positie te behouden-
Maar laat de voorhoede er dan flink op los schie»
ten!!

'Ons vierde moet toch ook voor een paar punt*
jes zorgen en proberen van de onderste plaats
te komen, wat mogelijk is, indien van Spaarndam
gewonnen wordt.
Zandvoort 5 is vrij, terwijl het 6c D.K.T. op

bezoek krijgt en het hard te verantwoorden zal
hebben.

Junioren A kan winnen van Hillegom junioren,
terwijl junioren B zich geheel zal moeten geven
tegen Heemstede jun. om te kunnnen winnen.
Het volledig programma voor a.s. Zondag is:

Zandvoort 1—De Germaan, 2 uur.
Volcwijckers 3—Zandvoort 2, 10,30 uur.
'Halfweg 2—Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4—Spaarndam, 10 uur.
Zandvoort 6—D.K.T-, 12 uur.
Zandvoort jun. a—Hillegom a, 10 uur.
Zandvoort jun. b—Heemstede jun., 12 uur.

Zaterdagmiddag:
VI. Vogels adsp.—Zandv. adsp., 3 uur.
Om nog een adspirantcnelftal te kunnen for»

meren, kunnen wc nog een paar jongens gebruis
ken. Leeftijd 11 tot 15 jaar. Zij die interesse hier*
voor hebben, kunnen zich zo spoedig mogelijk op»
geven bij een der bestuursleden.
De eerste trainingsavond met de nieuwe ver*

lichting is een succes geworden. Il^e verzoeken
onze leden vooral geregeld Ie komen.

J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. .1. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358

De uitslagen van j.l. Zondag luiden:
Zeemeeuwen 4—R.C.H. 10, 6—0.

Zeemeeuwen 5—D.O.A. 2, —2.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—E.D.O. a, 4—

5

T.H.B, a—Zeemeeuwen b, 4—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Bloemcndaal ]—Zeemeeuwen 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—A.F.C. 4, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Kenau, 10 uur.
Heemstede 2—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—E.T.O. 2, 10 uur.
E.D.O. b jun.—Zeemeeuwen jun-, 12 uur.

A dspirantenscompetitie:
Bloemcndaal a—Zeemeeuwen a, 3.30 uur.

Bloemcndaal c—Zeemeeuwen, b, 2.30 uur.
Vanaf Woensdag 3 Nov. iedere Wbensdagmid»

dag trainen voor alle adspiranten van 3 tot 4 uur
onder leidmg van. de heren I. Druijf en C.v.Duijn.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

HANDBAL — O.S.S
Het is de heren Zondag 1.1. nog niet gelukt het

tot een overwinning of gelijk spel te brengen.
Daarom hebben we alle hoop op de dames geves»
tigd. Zij spelen Zondag om 10.30 uur op het ter»

rein Zandvoortselaan tegen Lijnden.
Nogmaals nodigen wij ieder uit eens naar het

handballen te komen kijken, of zich als lid op te
geven bij J. v.d. Meer, Poststraat 4.

Hoogstwaarschijnlijk gaat de herenswedstrijd
a.s. Zondag niet door, ^odat zij dus vrij zijn.

HOCKEY*UITSLAGEN:
'Het eerste elftal van de Zandvoortse Hockey*

club versloeg met slechts 9—1 Rood Wit 3;

Z-H.C. 2 nam tegen Bloemcndaal 7 genoegen met
een 5—1 overwinning.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Niet alleen dat ons aantal leden — na deze

zomer een kleine inzinking te hebben gehad —
weer stijgende is, maar ook het a'antal baden in

„Stoop" neemt toe. We gaan de laatste weken
steeds mot twee bussen, buiten het aantal dat met
de fietsploeg gaat. Doordat er twee bussen gaan,
kunnen do adspirantdeden eerder naar huis, wat
veel ouders prettig zullen vinden.
We vestigen er dan ook de aandacht op, dat

de adspirant*lcden zich, op het eerste teken, on»
middellijk naar hun hokjes moeten begeven.
We contstateren met genoegen, dat de trainers

het drukker krijgen, doordat er steeds meer lief»

hebbers on liefhebsters komen. Toch zijn er nog
enkelen, die te lang „spelen", voor ze zich naar
hun trainer begeven. We kunnen er niet genoeg
op aandringen, dat de mooie gelegenheid om het
zwemmen, startduiken enz. beter te leren, ten

volle benut moet worden.
Onze revue zal gehouden worden in Hotel

Groot Badhuis. Binnenkort wordt met de repe»

tities begonnen.
Komt U Donderdag ook 's avonds van halfacht

tot negen uur in „Stoopsbad"? De bussen vertrek»

ken 7.05 en 7.15 van garage P. Kerkman, Halte»

straat. De fietsploeg vertrekt 5 min. voor 7 van
het Tramplein.
Wanneer U nog geen lid bent, kunt U zich op»

geven bij den secretaris Fred Keur en bij mevr.

S. Hennis—Dorrehoom, van Spevkstraat 15a.

S.

OPENING TERREIN EN CLUBHUIS.
De hockevspo'rt te Zandvoort staat do laatste

jaren wel in de belangstelling. De Zandvoortse
Hockey»ciub heeft reeds vele overwinningen be»

haald, waardoor promoties volgden. Het terrein

aan de Zandvoortselaan werd dit jaar voor de
laatste maal door deze club bespeeld,

_
daar men

van do Gemeente een prachtig terrein aan dé
Nic. Beetsstraat heeft gehuurd. Een clubhuis is

voorts gebouwd, zodat men van een ideale gele»

genheid kan spreken.
Aanstaande Zondagmiddag heeft om half tweo

de officiële opening van het terrein en het club*

huis plaats. We hopen, dat de Zandvoortse iHoc»

kcyclub op een grote belangstelling van de inwo»

ners mag rekenen.

VROUWENAVOND.
•Maandagavond 31 Oct. 8.15 uur precies zal in

Brugstraat 15 een Vrouwenavond gehouden wor»

dcnT Op deze avond zal mej. Van Rhijn spreken.
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Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.
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COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Alhoewel reeds eerder betoogd, kan het toch
wel nuttig zijn, nog eens te wijzen op het grote
practische nut, dat is gelegen in het uitvoeren
van werkobjecten, zoals de Gemeente Zandvoort
nu voornemens is.

De leiding van het werk moet in handen zijn

van een uitvoerder, die aanleg heeft het werk te
verdelen, zodat alles geregeld- zijn beurt krijgt en
iedere werkman op de juiste plaats wordt gesteld.
Het begin van dit werk verschilt zoveel van het

ambachtsonderwijs, dat op de scholen gegeven
wordt, dat men met recht kan spreken van theo»
rie en praktijk.

Begint men met een werk dan zal eerst een
loods moeten worden gebouwd, waarin kalk en
cement worden opgeslagen en waarin een ruimte
aanwezig is voor het bereiden van de metselspecie
Men begint dus met een ploeg timmerlieden,

waarvoor werkruimte aanwezig moet zijn voor het
maken van kozijnen, ramen, enkele deuren, trap»
pen, goten, kap, betimmeringen, klaarmaken ravc»
lingen der 'balklagen, enz. Dit is een belangrijk
verschil met het werk, zoals dit in het algemeen
de laatste jaren wordt uitgevoerd, omdat de con»
currentie de aannemers dwingt alles zoveel mo»
gelijk fabriekmatig klaargemaakt op het werk te

doen aanvoeren. Dat wil dus zeggen, dat in de na»
oorlogsjaren er heel wat timmerlieden zijn, die
van het maken van ramen, deuren en trappen niet
reel meer weten, dan wat ze hebben overgehouden
van de ambachtschool of van hun opleidingsjaren
in een „burgerwinkel".
Dit heeft tengevolge gehad, dat een belangrijk

gedeelte der tegenwoordige timmerlieden niet
meer alle bijzonderheden van het vak meester zijn.

In de grote steden komt dit verschijnsel het meest
voor.
Daarom is een werkohject als het voorgestelde

van zo buitengewoon groot belang voor de jeug»

dige ambachtslieden, omdat ze nu ervaringen op»
doen, waarvoor zij in de practijk de kans niet

zouden krijgen.

Ze zijn dan van alle markten thuis en hun han»
den staan niet verkeerd, als ze op een werkplaats
komen, waar ze met de voorbereidende werkzaam
heden worden belast en toch ook bekend worden
met het stellen en het aftimmeren op het werk.

De Commissie.
Zandvoort, lPOctober 1938.

CATECHISATIE Z. KR-
Het catechetisch onderwijs in vrijzinnige geest

uitgaande van de Zandvoortse Kring „Godsd. Le»
ven" zal weer aanvangen op Woensdag 26 Octo»
'ber.

Het wordt als altijd gegeven in ons gebouw
'Brugstraat 15.

De aanvangsleeftijd is gesteld op 12 jaar.. Groe»
pen zullen worden gevormd naar de leeftijd.

Alle catechisanten van het vorig jaar verwach»
ten we weer terug; en tegelijk hopen we, dat vele
nieuwelingen zich zullen aanmelden.
Maandag 24 October a.s. 's avonds van 7 uur

tot plm. half acht is er gelegenheid tot opgave
en inschrijving van catechisanten in gebouw Brug
straat 15.

«ET BESTUUR.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
Wordt vervolgd.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

JL DE MAAR
' OUD » BELASTING »AMBTENAAR

38 KOSTVERLORENSTRAAT 38
Telefoon 2712.

Be luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

11. Want de Zandv. Brandstoffenhandel was daar 12. De brandstof lag in zakken en op 'hopen,

en hij wist, die had goede waar. Daarvan zei Kees, wil ik wat kopen.

FLEURIG én f ij n zullen
Bloemen en Planten

in uw woning zijn.

CHRYSANTEN per bos . vanaf 15 et

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haftestraat 65 b(f de Zeestraat - Tefef. 2060

54. De twee ontdekkingsreizigers werden on»
middellijk voor den koning gevoerd. Z.M. ontving
ze met 'n brede grijnslach. ,,'Happi»happi! Kraki»
botsïe=knau=knau!" riep hij uit, terwijl hij zich de
lippen aflikte. Meneer Van Emmen en Piet ver»
stonden niets van het negertaaltje, maar uit de
begerige blikken van ZjM., die zich reeds over
z'n buik wreef, begrepen «e wel, dat die konink»
lijke woorden niets goeds voorspelden.

55. Toen werd, op een teken van den koning,
Piet gegrepen, gebonden en weggevoerd. Klaar»
blijkelijK werd hij te mager gevonden en hadden
ze het plan, hem vet te mesten. Wat meneer Van
Emmen, betreft, die werd van al z'n kleren be=

roofd en met 'n schortje van palmbladen, juist zo»

sis de negers zelf droegen, getooid. Toen deden
zo hem een touw om z'n hals en werd hij, door
speerstoten opgejaagd, naai* buiten geduwd....

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.
Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten'

Medicinale
levertraan

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

L BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3 Z

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

NIET ALLEEN
naar Interland»wedstrijden luisteren, doch ook
naar Wereldgebcurtenissen, Muziek, Zang, de»
clamatie, Hoorspel, enz. is een genot! Maar
dan moet U ook een prima

RADIOTOESTEL
heb'ben. Ga eens luisteren zonder verplichting

HENK SCHUILENBURG
De Goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij n

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame:

Gevulde Koekjes
van 55 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:

4 Pencée's voor . . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

DE VRAAG
-wat zullen wij voor de Boterham halen

OPGELOST !

!

DOGOononoanopaa
De Jubileum feesten

zijn achter de rug, doch als U dagelijks Uw

Groenten en Fruit
koopt bij het goedkoopst adres ter plaatse
viert U dagelijks een jubileum, -want wij
verkopen alleen Ie kwaliteit, dus heerlijk

van smaak en voedzaam.

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

DDDÖGDnGDPPDDDQQ

Nergens groter verscheidenheid.
Nergens beter kwaliteit.

EN^TOCH 'NIET DUUR!
SMEERWORST a . . . . 16 et per ons

Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent

Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent

Leverworst, per ons 8 cent

Haagse leverworst, per ons 12 cent

Bloedworst, per ons 9 cent

Prima Archide sla»olie, per fles 59 cent

Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon
Berliner Grove snijworst.
Leverkaas _ , .

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

ZANDVOORTSE REDDINGS»BRIGADE
Bij den dokter.

R. .r. .r..ring, telefoon bij den dokter.. Hallo!
Ja, met den dokter. . . . Aan de andere kant een
zenuwachtige stem „'Dokter, of u direct komt, on»
geluk", Rang de hoorn op de haak, de verbinding
is verbroken. De dokter fronst het voorhoofd.
Ongeluk! Waarzo? Wat is er gebeurd?
Ziedaar iets, wat nog al eens voorkomt in de

practijk. De dokter kijkt even in zijn prachtige
glazen kast, talloze instrumenten staan hem ten
dienste, welke moet hij meenemen? De Hollandse
arts, vermaard om zijn wetenschap en nauwgezet»
heid staat vertwijfeld, deze man altijd klaar in
nacht en ontij, staat te aarzelen weet men
wel wat het betekent, niet even de plaats en de
aard van het ongeluk op te geven aan den dokter?
Immers, het maakt een groot verschil van behan»
deling, slachtoffers uit 'n brandend huis, of uit het
zilte nat. En ook of de dokter naar Bentveld moet
of naar Boulevard de Favauge!
Daarom, geachte dames en heren, mocht er iets

bijzonders gebeuren, dan bellen wij den medicus
op met vermelding van de plaats waar het on»
geluk geschiedde en van de aard van het ongeval.
Dan weet deze, welke instrumenten hij mee moet
nemen en zijn reis kan recht op het doel afgaan.
Afgesproken?

Jb. TERMES.

VERLOTING ARTI ET RELIGIONI.
Op verzoek van het 'bestuur der R.K. 'Gem. Zang*
ver. Arti et Religioni delen we mede, dat bij de
Maandag gehouden verloting van bovengenoemde
vereniging de prijzen vielen als volgt op no:
990, 12, 213, 19, 406, 153, 729, 204, 881, 261, 514,

161, 795, 253, 155, 216, 321, 481, 179, 6, 875, 80,

336, 872.

Prijzen kunnen worden afgehaald aan het secre*
tariaat Zuiderstraat 2. N

iHOLLAND—INDIE.
•Wat betekent tegenwoordig nog de afstand, die

Indië van Holland scheidt? Het is een boottocht
van enkele weken, een vliegtocht van enkele da*
gen, een woordtocht door de radio van enkele se»

conden.
Toch is er nog een andere afstand. Die_groter is

dan de afstand ruimtelijk. Dat is de geestelijke af»

stand, schier onoverbrugbaar. En Heroïsch mag dë
poging genoemd, die afstand te verkleinen en op-

te heffen.
Wij weten, dat die poging gedaan wordt door

het Nederlands Bijbelgenootschap.
Namelijk door Indië de Bijbel te geven. Het

boek, waardoor de geestelijke afstanden worden-
opgeheven. Waardoor Indië en Nederland zichzelf

leren kennen in hun eenheid en onderscheiding. In
hun wederzijdse geestelijke verplichtingen ook.
Helpt mede, Zandvoorters op Zaterdag 22 Oct.

a.s. 'de zestig duizend gulden, die voor de eerste
pogingen nodig zijn, bijeen te brengen.
Zullen we nog eens zeggen, dat het veel is.

Het is veel.

Het is niet veel, als we goed beseffen waar het
om gaat.

Wij rekenen op uw milde gave in de collecte.

N.B.G. afd. Zandvoort.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB.
Woensdagavond werd in de voormalige bewaar»

school door de Zandvoortse Schaakclub de jaars-

vergadering gehouden. De jaarverslagen van se»

cretaris en penningmeester waren niet zo opti»
mistisch, doch werden goedgekeurd. De aftreden»
de bestuursleden C. L. Bolwidt Sr., 'L. Blok en
A. J. iHollenberg werden bij acclamatie herkozen.

Ziet de Etalage 1 Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINK'ER, Gr. Krocht 20 tel, 2164

jl Wie lekker wil eten, moet niet vergeten
jfj Vlees te halen bij

1 „DE CONCURRENT"
80 RUNDVLEES KALFSVLEES, PRIMA

Winkellappen, mager . . . . 40—45 et

Prima lappen 50 et

Riblappen 55 et

Lendelappen 60 et

Roastbeef 55 et

Punt en Lende 60 et

Biefstuk 65 et

Biefstuk, Haas 75 et

Qssevet, bij vlees 45 et

Ossehaas 75 et

Rollade 50 et

LAMSVLEES
Carbonade 35—40 et

Lappen en Bout 45 et

Kluiven en Poten voor de Erwtensoep.

Echte Gelderse Rookworst slechts

HALTESTRAAT 5

II
II
II
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Il 's Avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

[3 Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

Lappen 45 et

Fricandeau 55—60 et

Carbonade 50 et

Gehakt " 45 et

Oesters, Schnitzel, Blinde Vinken 80 c t

VARKENSVLEES
Carbonade, schouder 50 et

Rib»carbonade 55 et

Haas»carbonade 60 et

Doorregen Varkenslappen . . .

.

45 et

Reuzel, bij vlees 40 et

Fricandeau 60 et

Gehakt, half om half 35 et

Carbonade 55 et

. . 45 en 50 cent per pond

TELEFOON 2994

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn.

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 23 October v.m. 10 uur: Ds. P. v.d. Vloed
Voorb. «. A.
n.m. 5 uur: dezelfde. Heilig avondmaal.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 23 October 10 en 17 uur: Candidaat A.
Elshout van Amsterdam.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 23 October n.m. 7 uur: Mej. Da. E. Poort»
man uit Lochem.
Zondagsschool 12—1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 22 OctJ 1.30 'Mdddagdïenst; «iinde

Sabbath 5.35 uur.
Vrijdag 28 Oct. Begin Sabbath 4.15 uur.

Zaterdag 29 Oct. Ochtenddienst 8.30 uur;Leer»
oefening 12.45 uur; Middagdienst 1.30 uur; Einde
Sabbath 5.22 uur.

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476
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ZANDYO
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OjT£ IC^ijClJti 13A-OC^iJUlvAJN 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar : f 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers , 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tfertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.6Q

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Alle vraagstukken

worden geregeld-

kunnen door overleg

DALAD1ER.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De bezuinigingsziekte.

De aanhef van dit artikel van Dixi was zeer
juist. Ook o.i. is de gemeentelijke zelfstandigheid
weinig meer dan een woord. En dit geldt speciaal
voor onderwijs. Wanneer Dixi dus de schuld van
'de afbraak van ons onderwijs op de Centrale re»

gering had geladen, was dit in overeenstemming
geweest met de aanhef van zijn artikel.

Voor een belangrijk deel echter wordt nu door
hem deze schuld toegedicht aan B. en \V„ raad,
ouders, volksonderwijs, onderwijzers»vakvereni*
gingen, personeel ULO*school.

'Wij nemen dat argument van de vier leerlingen
ook zeker niet voor onze rekening, doch 'Dixi
heeft ons dit niet horen uitschreeuwen en con*
stateert dan de dood in de pot bij al die strijders
voor openbaar onderwijs.
Mogen wij Dixi de verzekering geven, dat wij,

en ook de Bond v. Ned. Ondcrw. dat weten wij,

nu al jaren op onze wijze proberen de afbraak te

remmen, zoveel als maar mogelijk is? Reeds vele
malen mochten wij succes boeken in die zin, dat
erger voorkomen werd.
Kritiek kan goed zijn, doch kritiek geuit voor*

dat men zich volledig op hoogte weet, is dat door»
gaans niet.

Intussen hopen wij, dat vele ouders, die nog al»

tijd aan de kant staan, door Dixi's artikel wakker
geschud zullen zijn en zich mede zullen geven
voor 't behoud of terugwinnen van goed ondei-*
wijs, door Volksonderwijs sterk te maken. Sluit
u aan! Ook 'Dixi!

Het Bestuur van Volksonderwijs.

Antwoord.
De ontvangst van bovenstaand schrijven -ver*

heugde me: er was dan tenminste toch één groep
die zich genoopt voelde te reageren. En gelukkig
was dit het bestuur van Volksonderwijs, de vers
eniging waarvoor ik nog wel een beetje een zwak
heb.
Jammer, dat de inhoud van het schrijven me

niet bepaald meeviel, wat hieronder wel zal blij*

ken.
Mijn artikel werd ingegeven door het feit, dat

ik bij ons gemeentebestuur ook reeds symptomen
meende waar te nemen van de bezuinigingsziekte,
waaraan— gelijk algemeen bekend — de centrale
regering nu al jarenlang lijdt. Met op die ss'mp*
tomen de aandacht te vestigen, ontlast ik geens*
zins de centrale regering, noch leg ik daarmee de
schuld „voor een belangrijk deel" op het gemeen*
tebestuur. Alleen in een concreet geval — de
Ulo»school betreffende — signaleerde ik de
schuld van B. en \V. en de Raad en in het bij*

zonder van den Wethouder van Onderwijs, op
grond van diens zonderlinge uiting. En mede*
schuldig achtte ik al de groepen ingezetenen, die— op een of andere wijze het openbaar onderwijs
dienende— niet tot bestrijding der ziekte bij ons
plaatselijk bestuur overgaan.
En nu is het opmerkelijke — en voor mij tevens

teleurstellende — in het schrijven van het Be*
stuur van Volksonderwijs, dat dit Bestuur wèl
mijn kritiek op de centr. regering volledig onder*
schrijft, doch dat het ons plaatselijk bestuur fei*

telijk beschermt tegen mijn kritiek. Was mijn
diagnose dan onjuist? Het Bestuur v. V. laat zich

daar niet over uit. Wel zegt het zo zacht moge*
lijk: „Wij nemen dat argument van de vier leer*

lingen ook zeker niet voor onze rekening"
Waarop dan volgt: „doch Dixi heeft

ons dit niet horen uitschreeuwen". Nee, dat was
trouwens ook niet nodig geweest, maar ik heb het
zelfs niet horen fluisteren. M.i. had b.v. in de
krant van verleden week reeds de stem van
Volksonderwijs moeten klinken tegen de bij B. en
W- tot uiting gekomen bezuinigingsziekte. En
zeker ligt het niet op de weg van Volksonderwijs,
om nü het Gemeentebestuur als 't ware in be*

scherming te nemen tegen de kritiek van Dixi.

Was mijn kritiek soms onjuist? Inzenders sug*

gereren het wel, doch bewijzen niets; zij doen
dit af met deze algemeenheid: „Kritiek kan goed
2ijn, doch kritiek geuit vóórdat men zich volledig

op de hoogte weet, is dat doorgaans niet".

Moet ik daar nu uit lezen, dat ik niet voldoen*

de op de hoogte was? Wat had ik dan nog meer
moeten weten, alvorens mijn kritiek op ons ges

meentebestuur te mogen uiten? Inzenders zeggen
het niet.

Of óók een mogelijkheid — slaat die zin

misschien met de voorafgaande alinea op mijn
aanduiding van „de dood in de pot"? In dit ge*

val antwoord ik, dat ik wel weet, dat de afdeling

Zandvoort v. Volksonderwijs in stilte goed werk
doet, maar dat m.i. de openlijk tot uiting geko*

men bezuinigingsziekte bij B. en W. ook in het

openbaar bestreden dient te worden. Wie dat

anders ziet, 'behoeft er zich ook niet over te ver*

wonderen, dat nog „vele ouders aan de kant

staan".
En heerlijke inconsequentie — feitelijk zijn

de inzenders het hiermee eens, als ze de hoop
uitspreken, dat die ouders „door Dixi's artikel

wakker geschud zullen zijn". Ik hoop het ook,

maar ik had toch liever gezien, dat dit geschied

was door een soortgelijk artikel van het Bestuur

van Volksonderwijs zelf. De waakzaamheid en ac*

tiviteit, waarvan een dergelijk artikel had getuigd,

zou de afd. van Volksonderwijs stellig goed heb*

ben gedaan, en het onderwijs in Zandvoort van
veel nut zijn geweest.

DIXI.

VERKEERSEXAMENS.
In tegenstelling met vroeger zullen op de scho»

len, waar verkeersonderwijs wordt gegeven, thans

ook examens worden afgenomen.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN*
VERKEER.

Jlet is reeds enige weken geleden, dat men de
wekelijkse artikeltjes van de V.V.V. in dit blad
tegenkwam, doch dit betekende niet, dat de Ver*
eniging voor Vreemdelingenverkeer was ingesla*

pen. Tot half September was het bezoek aan het
Informatiebureau op het Stationsplein vrij druk,
terwijl direct daarna werd aangevangen met het
verzamelen van allerlei gegevens betrekking heb*
bende op het vreemdelingenverkeer.
Verschillende plannen voor het zomerseizoen

van 1939 zijn reeds gemaakt en zullen spoedig in

de diverse commissies worden besproken. De V-
V.V. zit dus niet stil en zal spoedig meer van zich

laten horen.
Van de toneelvereniging „De Schakel" ontving

de V.V.V. het voorstel om binnenkort een uit*

voering voor haar leden te geven. Het bestuur
heeft dit aanbod direct aangenomen, de
toneelavond is vastgesteld op Zondag 13 Novem*
ber a.s. in hotel „Groot Badhuis". De avond zal

besloten worden met een groot bal, waarbij de
attracties niet zullen ontbreken. Opgevoerd wordt
„Pygmalion", waarmede „De Schakel" reeds suc*

ces heeft geboekt en binnen enkele weken nog
meerdere successen hoopt te bereiken. „Pygma*
lion" wordt namelijk op 10 November a.s. in

Hoofddorp opgevoerd en op 20 November op een
toneelwedstrijd te Mcdemblik.
De toegangsprijs voor leden is vastgesteld op

30 cent, belasting inbegrepen; niet*leden betalen

50 cent, bel. inbegrepen. De voorverkoop van
kaarten heeft plaats voor leden in het Informatie*

bureau en voor niet*leden bij den heer W. Hilde*

ring, Kerkstraat 23. Plaatsbespreking heeft plaats

op 'Zaterdag 12 November van 2—4 uur in Gioot
Badhuis.
Hieronder laten we de korte inhoud van het

stuk van Bernard Shaw in vijf bedrijven volgen:

„Pygmalion", een toverwoord, dat ons in ge*

dachten terug voert naar de Griekse oudheid,

toen do beeldhouwer Pygmalion met geheel zijn

kunstenaarsziel arbeidde om zijn ideaal te verwe*

zenlijken. Uit de ruwe massa schiep hij zijn Gala*

tea, de volmaakte vrouwenfiguur. En steeds vuri*

ger ging zijn liefde uit naar zijn werk, zijn schep*

ping. De goden, vertederd door zoveel liefde, bc*

sloten het beeld tot leven te brengen, maar op

het ogenblik, dat Galatea afdaalde van haar voet*

stuk, hield de bewondering van Pygmalion op.

Zijn liefde gold niet den mens, doch zijn kunst

en ook Galatea kon haar genegenheid niet over»

brengen op den mens Pygmalion.

Op dit thema bouwde Shaw zijn blijspel. Men
zal in de onderstaande rolverdeling tevergeefs

zoeken naar den vertolker van Pygmalion, maar
men zal hem herkennen in Professor Higgins, die

zijn Ëliza*Galatea vond tussen de koolstronken

van het marktplein. Door haar spreektaal te ver*

beteren slaagde hij er in het ordinaire meisje om
te vormen tot een voorname dame. En ziet, op

het ogenblik, dat zijn ideaal werkelijkheid wordt,

slaakt hij de verzuchting „De hele boel is stom
vervelend geweest". Hij had genoeg van die

kunstmatige hertoginnen en bevestigde hiermede,

dat zijn maandenlange arbeid, zijn morgen en

eindeloos geduld niet golden zijn Eliza* Galatea,

doch de liefde voor zijn kunst, zijn gehele over*

gave, het bereiken van het ideaal.

De rolverdeling is:
*

.

Professor '.Higgins, de heer W. Chr. Hildermg.

Mevr. Higgins, zijn moeder, moj. C Visser.

Pickering 'Kolonel, de heer K. Visser.

Mej. Pcarce, huishoudster, mevr. B. v. Kampen.
Mevr. Eynsford HUI, mevr. R. Hildering.

Mcj. Eynsford tHill, haar dochter, mej.Jul de Jong

George Eynsford Hill, haar zoon,
de heer Max Vredenburg.

Doolittle, de heer X.
Eliza, zijn dochter, mevr. Tonny van der Storm.

Kamermeisje bij Higgins, mevr. A. Kraaijenoord.

Een toeschouwer, de heer P. Keur; een sarcastisch

toeschouwer de heer Chr. Rouffacr; voorts om*
standers. De regie voert de heer K. Visser.

„WORDT AFGHAALD."
Aan de ingezetenen der gemeente Zandvoort

is door B. en W. het volgende schrijven toegezon*

den, met nog een aangehecht formulier.

Het op tijd betalen van de diverse belastingen

is voor vele ingezetenen tijdrovend en brengt

velerlei bezwaren mede.
Wij hebben gezocht naar een middel om deze

bezwaren te ondervangen en menen dat gevonden

te hebben in de vorm van een ophaaldienst met
medewerking vari het Gemeentebestuur. Deze

dienst zal U in de gelegenheid stellen Uw belas*

tingen te voldoen door wekelijkse of maandelijkse

stortingen.
.

Teneinde te kunnen nagaan of m onze gemeen*

te voor een ophaaldienst oen zodanige belangstel*

lin« bestaat, dat tot zijn opriching zou kuncn wor*

den overgegaan, verzoeken wij U vriendelijk on*

derstaande verklaring te willen invullen.

Voor zoveel nodig wordt nog opgemerkt, dat

uit deze verklaring voor U geen enkele verplicht

ting voortvloeit.

O.i. had wel nadrukkelijk mogen zijn meege*

deeld, of deze „ophaaldienst" al of niet gratis zal

zijn. De woorden „met medewerking van het

Gemeentebestuur" wekken wel enige twijfel

daaromtrent.

TELEFOONCEL.
Een dezer dagen is do telefooncel op het Sta*

tionsplein naast het Informatiebureau van 'de V.

V.V. voor het publiek opengesteld.

Een- verbetering!

SPORT

VOETBAL.
Overzicht-

Het was Zondag een schraal menu. De compe»
titie in. de K.N.V.B. stond vrijwel geheel stil,

waarvan de Zeemeeuwen een nuttig gebruik maak*
ten door het organiseren van een oefenwedstrijd
tussen de spelers van het Ie en 2e elftal. Diverse
lagere elftallen waren met min of meer succes in

het veld, en voorts was

Zandvoort 2 in actie

tegen het tot nog toe ongeslagen tw.eede elftal

van Jan 'Hanzekwartier.
't Was een sterke ploeg, die des morgens, voor

een sportief meelevend publiek, de strijd tegen
de sterke Amsterdammers aanbond, en wel: doel:
.T. v.d. Mije; achter: Koper en Koning; midden:
J. Dorsman, G. 'Keur en G. de Mumck; voor; Jo
Keur, 'L. Hollenberg, A. Molenaar, F. Bloemen*
dal en J. v.d. Bos.
Vooral van do voorhoede had men grote ver*

wachtingen en het dient gezegd: in het veld was
het vijftal zeer sterk, doch voor doel werden nog
te veel kansen gemist en slecht geschoten, en dat
is dan ook de reden dat Zandvoort, ondanks een
vrij groot overwicht in het veld, slechts met 2—

1

wist te winnen, nadat de rust met een 1— stand
was ingegaan.
Zandvoort 2 be/it inderdaad, te oordelen naar

hetgeen wij Zondag van haar hebben gezien, een
sterk elftal, dat best voor een kampioenschap zou
kunnen zorg dragen. De keeper, enige seizoenen
terug middenvoor en aanvoerder van het tweede,
is van goede kwaliteit; Koper, gewoonlijk links*,

thans rechtsback, houdt van opruimen en is een
sterke verdediger, die nochtans zich moet hoe*
den voor al te potig opruimen. Koning heeft lang
niet slecht voldaan en heeft Jan Weber behoorlijk
vervangen.
De haltlinie is heel sterk, met Dorsman als uit*

blinker. Hij speelde een opvallend goede "partij,

zowel verdedigend als aanvallend. Indien E.
Keesman door de strafcommissie van de K.N.V.B.
mocht worden uitgesloten van het spelen van
enige wedstrijden, behoeft Zandvoort met lang
te zoeken naar een behoorlijk plaatsvervanger.
De voorhoede bestaat — met J. Keesman in

plaats van v.d. Bos, die nu wel zeer spoedig naar
het eerste zal verhuizen —• uit prima spelcis;
van Hollenberg kunnen we niet anders dan her*
halen, hetgeen we reeds vroeger schreven, n.1. dat
hij een prima halfspeler -zou zijn. Men ziet het in
het veld, wanneer hij in 'het bezit van de bal,

rondkijkt waar z'n medespelers zich bevinden en
dan keurig afgemeten plaatst. Maar voor voor*
hoedespeler moet men toch een tempo sneller

zijn en over een hard schot beschikken.
Rest ons nog te vermelden, dat de scheidsrech*

ter van een hoedanigheid was als we zelfs bij de
eerste elftallen slechts zelden zien.

A-s. Zondag.

Er staat een belangrijke wedstrijd op het pro*
gramma, n.1. Bloemcndaal tegen de Zeemeeuwen.
Onze plaatsgenoten hebben nog een appeltje met
de Withemden te schillen, doch we betwijfelen
zeer, gezien de laatste wedstrijden der oranje,
zwarten, of zij tot een revanche op de sterke
Bïocmendaalse ploeg in staat zijn.

Zandvoort ontvangt De Germaan, een stevige

ploeg met nochtans niet al te grote voetbalcapa*
citeitcn. Do rechtsbuiten Ladiges, een der oudere
spelers, is de beste man, maar tevens degene, die

het eerst met zwaar geschut begint. 'De geelblau*

wen moeten echter, in een hoog tempo beginnen*
de, in staat geacht worden een overwinning op
hun tegenstanders te behalen.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Zandvoort 2 is er Zondag in geslaagd, al is het

maar met een klein verschil, van Jan
_
Hanze*

kwartier te winnen, waardoor zij zich bij de lei*

ders plaatsten. Het vertoonde spel kon niet ieders

bewondering wegdragen, maar indien ons tweede
in deze samenstelling een paar wedstrijden heeft

gespeeld, dan geloven we wel. dat ze een mooie
kans maken op de bovenste plaats.

'De tweede ronde voor de Stad*Editie*beker

heeft ons derde niet overleefd. Door een gelijk

spel in een thuiswedstrijd tegen Kinheim 2 zijn

zij van verdere deelname uitgeschakeld. Indien

de voorhoede een beetje beter geschoten had,

dan was het resultaat zeker in het voordeel van
Zandvoort uitgevallen.

Zandvoort*veteranen verloren met 3— van de

leiders van hun afdeling. Hier was ook al weer do
voorhoede het zwakke punt. Vele kansen en zelfs

een penalty werden niet benut.
Zandvoort 6 kon het ook al niet tot een over*

winning brengen en verloor met 5—4, nadat ze

tot kort voor het einde voorgestaan hadden.
Do adspiranten. weerden zich uitstekend tegen

R.C.H, adspiranten, en de 2— nederlaag is dan

ook geen slecht resultaat. Vooral de achterhoede

beet flink van zich af.

De resultaten van .1. Zondat> zijn:

Zandvoort 2—Jan Hanzekwartior 2, 2—1.

Zandvoort 3—Kinheim 2, 2—2.

Zandvoort 5—DeCeO 2, 3—0.
Heemstede 3—Zandvoort 6, 5—4.

Adspiranten a—R.C.H. a, —2.

Zandvoort 1 ontvangt Zondag De Germaan en

zal wel Hink aan moeten pakken om de puntjes

te veroveren.
Ons tweede kan voor een verrassing zorgen

door van oVÏewijckcrs 3 te winnen in Amstor*
dam.
Zandvoort 3 geven we een mooie kans tegen

Halfweg 2 om hun leidende positie te behouden-
Maar laat de voorhoede er dan flink op los schie»
ten!!

'Ons vierde moet toch ook voor een paar punt»
jes zorgen en proberen van de onderste plaats
te komen, wat mogelijk is, indien van Spaarndam,
gewonnen wordt.
Zandvoort 5 is vrij, terwijl het 6c D.K.T. op

bezoek krijgt en het hard te verantwoorden zal
hebben.

Junioren A kan winnen van Hillegom junioren,
terwijl junioren B zich geheel zal moeten geven
tegen Heemstede jun. om te kunnnen winnen.
Het volledig programma voor a.s. Zondag is:

Zandvoort 1—Do Germaan, 2 uur.
Volcwijckers 3—Zandvoort 2, 10,30 uur.
'Halfweg 2—Zandvoort 3, 10 uur.
Zandvoort 4—Spaarndam, 10 uur.
Zandvoort 6—D.K.T-, 12 uur.
Zandvoort jun. a—Hillegom a, 10 uur.
Zandvoort jun. b—Heemstede jun., 12 uur.

Zaterdagmiddag:
VI. Vogels adsp.—Zandv. adsp., 3 uur.
Om nog een adspirantcnelftal te kunnen for»

meren, kunnen wc nog een paar jongens gebrui*
ken. Leeftijd 11 tot 15 jaar. Zij die interesse hier»
voor hebben, kunnen zich zo spoedig mogelijk op»
geven bij een der bestuursleden.
De eerste trainingsavond met de nieuwe ver»

lichting is een succes geworden. We verzoeken
onze leden vooral geregeld Ie komen.

J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358

De uitslagen van j.l. Zondag luiden:
Zeemeeuwen 4—R.C.H. 10, fi—0.

Zeemeeuwen 5—D.O.A. 2, —2.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen a—E.D.O. a, 4—

5

T.H-B. a—Zeemeeuwen b, 4—1.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Bloemcndaal ]—Zeemeeuwen 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—A.F.C. 4, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Kenau, 10 uur.
Heemstede 2—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
Zeemeeuwen 5—E.T.O. 2, 10 uur.
E.D.O. b jun.—Zeemeeuwen jun-, 12 uur.

A dspirantenscompetitie:
Bloemcndaal a—Zeemeeuwen a, 3.30 uur.
Bloemcndaal c—Zeemeeuwen b, 2.30 uur.
Vanaf Woensdag 3 Nov. iedere Woensdagmid»

dag trainen voor allo adspiranten van 3 tot 4 uur
onder leiding van de heren I. Druijf en C.v.Duijn.

A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering
in Café Neuf, Haltestraat 25.

HANDBAL — O.S.S
Het is de heren Zondag I.I. nog niet gelukt het

tot een overwinning of gelijk spel te brengen.
Daarom hebben we alle hoop op de dames geves*
tigd. Zij spelen Zondag om 10.30 uur op het ter»

rein Zandvoortselaan tegen Lijnden.
Nogmaals nodigen wij ieder uit eens naar het

handballen te komen kijken, of zich als lid op te
geven bij J. v.d. Meer, Poststraat 4.

Hoogstwaarschijnlijk gaat de herenswedstrijd
a.s. Zondag niet door, ^odat zij dus vrij zijn.

HOCKEY*UITSLAGEN:
'Het eerste elftal van de Zandvoortse Hockey»

club versloeg met slechts 9—1 Rood Wit 3;

Z-H.C. 2 nam tegen Bloemcndaal 7 genoegen met
een 5—1 overwinning.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Niet alleen dat ons aantal leden — na deze

zomer een kleine inzinking te hebben gehad —
weer stijgende is, maar ook het aantal baden in

„Stoop" neemt toe. We gaan de laatste weken
steeds mot twee bussen, buiten het aantal dat met
de fïetspïoeg gaat. Doordat er twee bussen gaan,
kunnen do adspirantsledcn eerder naar huis, wat
veel ouders prettig zullen vinden.

We vestigen er dan ook de aandacht op, dat

de adspirantsledcn zich, op het eerste teken, on»
middellijk naar hun hokjes moeten begeven.
We contstateren met genoegen, dat de trainers

het drukker krijgen, doordat er steeds meer lief»

hebbers on liefhebsters komen. Toch zijn er nog
enkelen, die te lang „spelen", voor ze zich naar
hun trainer begeven. We kunnen er niet genoeg
op aandringen, dat de mooie gelegenheid om het

zwemmen, startduiken enz. beter te leren, ten

volle benut moet worden.
Onze revue zal gehouden worden in Hotel

Groot Badhuis. Binnenkort wordt met de repe»

tities begonnen.
Komt U Donderdag ook 's avonds van halfacht

tot negen uur in „Stoopsbad"? De bussen vertrek»

ken 7.05 en 7.15 van garage P. Kerkman, Halte»

straat. 'De fietsploeg vertrekt 5 min. voor 7 van
het Tramplein.
Wanneer U nog geen lid bent, kunt U zich op*

geven bij den secretaris Fred Keur en bij mevr.

S. Hennis—Dorreboom, van Speykstraat 15a.

S.

OPENING TERREIN EN CLUBHUIS.
De hoekevspo'rt te Zandvoort staat de laatste

jaren wel in de belangstelling. De Zandvoortse
Hockeysciub heeft reeds vele overwinningen be»

haald, waardoor promoties volgden. Het terrein

aan de Zandvoortselaan werd dit jaar voor de
laatste maal door deze club bespeeld, daar men
van de Gemeente een prachtig terrein aan dé
Nic. Beetsstraat heeft gehuurd. Een clubhuis is

voorts gebouwd, zodat men van een ideale gele»

genheid kan spreken.
Aanstaande Zondagmiddag heeft om half tweo

do officiële opening van het terrein en het club*

huis plaats. We hopen, dat de Zandvoortse iHoc»

kcyclub op een grote belangstelling van de inwo*

ners mag rekenen.

VROUWENAVOND.
Maandagavond 31 Oct. 8-15 uur precies zal in

Brugstraat 15 een Vrouwenavond gehouden wor»

denT Op deze avond zal mej. Van Rhijn spreken.



il

M
I «.il

"I'S

!

TOIMEELVERENI

„PHOENIX
a*s*

'»

ging ZATERDAG 5 NOVEMBER
55 in de grote zaal van

„GROOT BADHUIS'
opvoering van het meesterwerk van Herman Heyermans Spel Van de huiselijke haard in vier bedrijven
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POSTZEGELAUTOMATEN.
Reeds tweemaal in korte tijd — verleden week

en Woensdagavond j.1. — kon men in de post»

zegelautomaat voor 2x5 et geen postzegels meer
krijgen en keek men tegen liet bordje „ledig"

aan. M'en koopt dan postzegels van lVs cent,

•waardoor men steeds te veel betaalt, of men wan»
delt naar het Stationsplein om daar zijn geluk
in de automaat te proberen. Zou het nu heus
onmogelijk zijn om te zorgen, dat de automaat
elke avond een voldoende aantal zegels kan af»

leveren. Is dat niet mogelijk, dan kan men gerust
de automaten, wel wegnemen.
Het zal nu wel weer enkele weken goed gaan!

Maar het moet altijd in orde zijn.

FEESTAVOND IN „GROOT BADHUIS"
Donderdagavond werd de eerste van de drie

feestavonden ter gelegenheid van het 40»jarig re*

geringsjubileum van HM. de Koningin gehouden.
De zaal was vrij goed bezet, toen de heer C. Beek»
ihuis het welkomstwoord uitsprak. De Mond»
accordeonvereniging „Excelsior" onder leiding v.

den heer J. A. Paap opende met het Wilhelmus,
dat staande door de aanwezigen werd aangehoord.
De zangvereniging „Kunst na Arbeid" o.l.v. den
heer E. Dees vertolkte een aantal liederen, ges

volgd door het R.K. Kerkkoor „St. Caecilia". Tel»

kens weerklonk een hartelijk applaus na het ge»

bodene. De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" voerde vervolgens op „Geen dubbeltje in

z'n zak!", een blijspel in drie bedrijven van Henk
Bakker en J. W. v. d. Heiden. Dit blijspel heeft

de lachspieren in werking gesteld, terwijl voorts

Qiet vlotte spel op viel. Deze vereniging had een
invaller voor de rol van boekhouder Sanders; de
schrijver van liet stuk J. W. v.d. Heiden werd
bereid gevonden deze rol te vervullen en met veel

succes!
Oe neer Beekhuis sprak een dankwoord, waar»

na de avond met een gezellig 'bal o.l.v. den heer

3. Stol werd besloten.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 21 tot en met 27 October 1938.

Geboren: Thea, dochter van P. Voorn en C.

Koper, Parallelweg 41; Thijs Bernard, zoon van
D. Boon en C. M. de Hoo, van Ostadestraat la;

Petronella Cornelia, dochter van P. J. de Muinck
en C. Kamsma, Noordbuurt 7.

Gehuwd: P. H. Terol en D. J. Loos, Haarlems
merstraat 34; A. Weber en J. Loos; S. Weber en

L. M. Schombert, Marnixstraat 6.

Overleden: C. Draijer, oud 86 jaren.

Bij BATA deze week GRATIS
HAKKEN aanbieding!!

Bij ieder paar zolen hakken geheel GRATIS!!!

Leder of rubber naar keuze.

HERENZOLEN / 0.90

HERENHAKKEN f 0-40

DAMESZOLEN / 0.80

DAMESHARKEN ƒ 0.30

KINDERZOLEN f 0.70

KINDER HAKKEN „ 0o0

BATA

DAT KAN MOOI WORDEN.
Zoals wij reeds eerder meldden, gaat de Chr.

Zangvereniging „Immanuèl" 'de Mattheus Passion

van Schütz in studie nemen. Daarvoor is een

groot koor nodig, doch daar de toevloed van

nieuwe leden niet zo groot was, als we gehoopt

hadden, dreigde dit geen doorgang te hebben.

Echter de steeds energieke directeur Jac.Zwaan

wist er raad op en wel deze, de Zangvereniging

Schotens Chr. Gem. Koor, ook onder leiding van

Jac. Zwaan, zal tegelijk met „Immanuèl de Mat*

theus Passion in studie nemen. Tweemaal zal er

dan een gezamenlijke uitvoering worden gegeven

b.v op Palm»Zondag te Haarlem en op Tweede
Paasdag alhier in de Ned. Herv. Kerk.

Door deze regeling heeft zich een koor gevormd

van ruim honderd zangers en zangeressen.

De 'beoeleiding zal vermoedelijk bestaan uit een

orkest, doch nadere gegevens omtrent deze uit*

voering worden nog vermeld.

Zijn er nog zangers of zangeressen, die zien wil*

len opgeven, het kan nu nog. Woensdagsavonds

8.15 uur repeteert Immanuèl in „Ons Huis .

HANDELSVERENIGING.
Donderdagavond vergaderde de Zandvoortse

Handelsvereniging. De voorzitter, de heer ü. tri.

Brokmeier opende met een welkom en memoreer*

debet zomersseizoen. Zandvoort en zeker de za*

kenmensen tellen hier met seizoens. 'Hij vindt het

iammer te moeten constateren, dat het weer m
1938 niet heeft meegewerkt. 'Het weer is onze

koopman, maar met dien koopman is niet te han*

de
Me't de vereniging ging het goed. Tegenover

één bedankje stonden twaalf nieuwe leden.

Naar aanleiding van een van B. en W. inge*

komen schrijven omtrent het instellen van een

ophaaldienst, wordt met algemene stemmen be*

sloten adhesie te betuigen aan deze geste

Medegedeeld werd, dat er met de politieauto-

riteiten een regeling -was getroffen,om hel
:
venten

tegen te gaan. Goedgevonden werd, dat het plaat*

selijk incassobureau wordt overgebracht bn de

incassoscentrale te Haarlem, nadat de vergadering

de tarieven had vernomen. Ook het reglement van

het informatiebureau wordt, na voorlezing aange*

n
°Lansdurige discussies ontsponnen zich over de

vraa" of vakorganisaties als lid aangenomen zul*

len worden, waarna besloten werd dit toe te

Hierna is aan de orde een verkoopactie waarbij

een te maken reis na 15 Augustus 1939 de st.mu*

lans is Voor iedere 25 cent contant besteed ont*

van«t de cliënt een reiszegel. 1600 reiszegels ge*

ven recht een dag uit te gaan. De verkoopactie

wordt gehouden vL 1 Dec?"l938 tot 15 Aug. 1939

iMet 27 voor en 7 stemmen tegen werd dit voor*

stel aangenomen.
Hierna volgde de rondvraag en sluiting.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Bisenberger
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Mevrouw,

Is uw Matras slecht????
Belt U dan even 2596 op! Zo nodig in 1 dag thuis!

Woninginrichting L. BALLEDUX
BEHANGER.STOFFEERDER.BEDDBNMAKER
Telefoon 2596 TRAMSTRAAT 9

DE PAREL VAN KONING REPUTAL.
Aan boekbesprekingen maken we ons niet vaak

schuldig. Gaarne maken we een uitzondering voor
het ons heden ter recensie toegezonden boekje
onder bovenstaande titel. Om twee redenen: ên
omdat dit boekje wat tekst en tekeningen betreft
zo uitstekend geslaagd is, èn omdat het tegen St.

Nicolaas loopt en vele ouders met dit werkje ze*
ker gaarne hun kroost zullen willen verrassen.
De tekst van J. Vadeen is op rijm, heel een*

voudig, en staat naar de eis des tijds in de nieuwe
spelling. De gekleurde platen van Dick Engelse
zijn in één woord keurig. iHet boekje zal als lees»

en kijkboekje voor heel veel kinderen dan ook
een welkome verrassing zijn.

Wij het niet te koop is, rest ons dus nog alleen
te vertellen, hoe men 'er aan kan komen. Welnu,
men kan het krijgen bij den winkelier tegen in»

levering van 40 halfponds»achteretiketten van
Van Nelle's pakjes koffie.

SCHIETWEDSTRLTDEN.
Een dezer dagen werden te Zandvoort politie»

schietwedstrijden gehouden, waaraan 30 revolver»
schutters deelnamen.
De resultaten zijn:

Ie pr. Agent v. pol. J. v. 'Huffelen, Zandvoort.
2e pr. Agent v. pol. Houkes, Heemstede.
3e prijs Comm. v. pol. Mr. Ph. L. Reijinga, Zandv
4e prijs Agent v. pol. F. Th. Borgo, Zandvoort.
5e prijs Gemeenteveldw. Kranenburg, Bennebr.
6e pr. Agent v. pol. K. Platje, Zandvoort.
In 1937 behaalde de heer F. Th. Borgo de eerste

prijs.

NAT. CHR. GEH. ONTH. VERENIGING.
Aanstaande Woensdag 2 November houdt de

N.S.G.OV. weer een openbare ledenvergadering
in „Ons Huis". Spreker is de oudsreclasserings»
ambtenaar, de heer W. P. J. Overmeer uit Haar»
lem over: „Reclasseringswerk".
Aanvang 8 uur. Belangstellenden zijn hartelijk

welkom!

MARIE HAMEL CABARET.
Het N.V.V. organiseert door het gehele land!

een tournee met het Marie Hamel Cabaret en zal

ook Zandvoort aandoen. Op Woensdag 2 Nov.
heeft in Monopole om 8 uur de uitvoering plaats.

Van het programma vermelden we het optreden
van Marie Hamel, conferencière; Henk Neef, ac*

compagnateur; 'Gretha Schley, accordeon»vïrtuose;

Prof. BensAlisLibi en Ellen and Jane, 'balletsacro»

batiek „en tapdanc.
Voorts zal een propaganda*rede worden uitge*

sproken.

NEDERL. BDBELGEN. AED. ZANDVOORT
Het bestuur deelt hierdoor mede, dat de op

22 October gehouden collecte een bedrag van
zeventig gulden heeft opgebracht. Hartelijk dan»
ken wij allen,, die hiertoe hebben bijgedragen.

Koopt Uw

OBLIGATIES bij J. DE ROODE
GASTHUISPLEIN _ 3 HALEN, 2 BETALEN
Klassikalen, hele, halve, kwarten Vio en Vso

Toekomst en andere loten verkrijgbaar.

Ook Zondags. Telefoon 2069

iHimiueMBüiniiHiifiMiHi
Weder ontvangen:

GEZOUTEN ZALM, per ons ... . 16 et

WAM, per ons 30 et

M. BLITZ - Zeestraat 1 9, Tel. 2831

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

In DE MAAR
OUD » BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken.blauwe
Witte jassen, Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

MAKELAAR
W. PAAP

TELEFOON 2965ZEESTRAAT 14 -

TE HUUR :

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EIM BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

EEN BEROEMD PHILOSOOF ALS FINANCIER.
Van de bekleders van sommige beroepen pleegt

menigeen zich een bepaalde voorstelling te ma»
ken, die maar al te vaak in strijd met de werke»
lijkheid is. Dit geldt vooral voor diegenen.die zich

niet met de gewone dagelijkse beslommeringen
van het leven bezighouden, doch het schijnbaar
inproductieve „denken" tot hun levensdoel geko»
zen hebben, met name voor de philosofen. Dio»
genes in de ton is voor menigeen het klassieke
voorbeeld van „een" philosoof, die zijn voorstel»

lmg van „den" philosoof beheerst. Het is de man,
die zijn materiele behoeften tot het uiterste be»

perkt en die de zo bekende spreuk van den Predis
ker: „IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid"

door zijn leven tracht waar te maken.
Dat niet alle philosofen echter deze negatieve

levensbeschouwing delen, moge blijken uit het
leven van één der beroemdste philosofen van de
nieuwere tijd: Immanuèl Kant. Het feit alleen
reeds, dat wij over Kant als financier kunnen
spreken, is bewijs genoeg, dat hij het niet ver»

smaadde, zijn aandacht aan het aardse slijk te

schenken.
In de voorrede van zijn eerste geschrift schreef

Kant: „Ik heb mijn loopbaan gekozen en niets zal

mij kunnen weerhouden, haar te vervolgen." Hij
meende daarmee zijn philosofische zending. Toch
moest ook hij ondervinden, hoe zeer de econo»
mische omstandigheden op het 'bereiken van het
levensdoel van invloed zijn: pas op zijn vijf en
veertigste jaar kreeg Kant zijn benoeming tot

gewoon professor in de philosofie aan de uni»

versiteit van Koningsberg; van de twee en twin»
tig jaren, die tussen zijn studententijd en zijn

professoraat lagen, was hij zeven jaar gouverneur
bij aanzienlijke families op het land, de vijftien

overige jaren privaat»docent in 'Koningsberg,
waai voor hij geen vast salaris, doch alleen de
luttele bedragen, die de toehoorders hem betaal»

den, ontving.
Reeds in zijn studententijd moest Kant met

allerlei middelen in zijn eigen levensonderhoud
voorzien. Zo hadden hij en enkele vrienden een
grote handigheid in het biljartspel gekregen,
waarbij om geld gespeeld werd. Zelden gingen
zij zonder winst naar huis. Op den duur echter
wilde niemand meer met hen spelen, zodat zij

genoodzaakt waren, een andere winstbron aan te

boren. In onze tijd zouden zij ongetwijfeld bridge
gekozen hebben: Kant en zijn vrienden wierpen
zich op het omberen, waarin zij spoedig een even
grote vaardigheid verwierven als in het biljart»

spel.

Deze aardige bijzonderheid uit Kants studen»
tentijd bewijst reeds, hoe weinig Kant met een
Diogenes in de ton te vergelijken is. Integendeel,
hij koos een mondain spel, om het tekort in zijn

kas aan te vullen.

Door zijn uiterste spaarzaamheid en overleg

leed hij nooit werkelijk gebrek, hoewel het kon
gebeuren, dat hij van één van zijn vrienden een
jas, broek of een paar laaïzen moest lenen, wan»
neer deze noodzakelijke kledingstukken in repa»
ratio waren. 'Nooit liet Kant zich door de om»
standigheden uit het veld slaan: zijn lijfspreuk

was en bleef een versregel uit Vergilius: „geeft U
niet over aan het ongeluk, doch ga het des te

moediger te lijf".

Reeds tijdens zijn gouverneurschap had Kant
zich „einen eisernen Bestand" (zoals hij het zelf

noemde) van twintig Friedrichsdor (ongeveer vier
honderd mark) gespaard, om hij een eventuele
ziekte voor absoluut gebrek gevrijwaard te zijn.

Van schulden had hij een zo grote afkeer, dat
hij zelfs de gedachte aan morele afhankelijkheid
niet verdragen kon. Zo weigerde hij eens het
gulle aanbod van enkele vrienden, om hem een
nieuwe jas te schenken, daar de oude tot de
draad versleten was. „Met een rustig en opge»
wekt hart kon ik altijd „binnen" roepen, wanneer
iemand aan mijn deur klopte," placht Kant op
oudere leeftijd vaak te zeggen, „want ik was er
zekel van, dat er geen schuldeiser buiten stond."

In de jaren, die aan zijn professoraat vooraf»
gingen, waren zijn inkomsten soms zo gering, <lat

Kant, om aan zijn principe trouw te blijven, zich
genoodzaakt zag, zijn prachtige bibliotheek bij

stukjes en 'beetjes te verkopen, daar hij in geen
geval zijn „fonds" wilde aanspreken. Gelukkig
kon hij bij een bevrienden boekhandelaar alle ge»
wenste boeken lezen en zelfs stond deze hem toe,
de hoeken en tijdschriften mee naar huis te ne»
men. Dat Kant echter allerminst een vrek was,
'blijkt wel uit het feit, dat hij eens een armen
student het grootste deel van zijn honorarium
schonk en slechts daarvan zoveel afhield, ais no=
dig was om zijn halfjaarlijkse huur te betalen.
Bovendien misgunde hij zichzelf volstrekt niet
'het goede der aarde: hij placht 's middags met
een vast clubje in een „"Wirtshaus" te eten; later
toen hij een eigen huis bezat, nodigde hij gere»
geld een aantal vrienden bij zich. Aan tafel toon»
de hij zich niet alleen een goed eter, doch ook
een kenner van de fijne 'keuken, zodat één van
de vrienden eens voor de grap schijnt gezegd te

hebben, dat Kant nog wel eens een „Kritik der
Kochkunst" zou schrijven (zoals hij immers een
„Kritik der reinen Vernunft" en een „Kritik der
praktischen Vernunft" geschreven had).
Dat hij ook in zijn uiterlijk voorkomen vol»

strekt niet een van de wereld afgewend mens
wenste te zijn, blijkt wel uit het feit, dat hij zijn

studenten inprentte, dat men, om niet op te vals

len, nooit helemaal „uit de mode" moest zijn.

Kant vertoonde zich dan ook steeds in de dracht
van die dagen: een driekanten steekje, een wit»
gepoederde pruik, een overhemd met kanten ja»

bot en manchetten, schoenen met zilveren gespen
en ... . een degen. Wie zou zich nu nog kunnen
voorstellen, dat een professor, en dat nog wel in

de philosofie, in een dergelijk tenue zijn ingewik»
kelde gedachtengangen voor zijn studenten stond
voor te dragen? O tempora, o mores!

In 1784, Kant was toen zestig jaar, had hij het
zover gebracht, dat hij in staat was, een eigen
huis, zonder enige hypotheek bezwaard, voor de
somma van 5500 gulden te kopen.
^Menigeen heeft zich de vraag gesteld, waarom

toch Kant, die volstrekt niet afkerig was van de
gezelligheid, zich nooit een levensgezellin geko»
zen heeft. Een paar maal schijnt hij werkelijk ern»

stig aan trouwen gedacht te hebben, maar ook
hier moest het gevoel het afleggen tegen Kants
ijzeren financiële principe: onze filosoof bere»
kende zo lang zijn inkomsten en uitgaven, dat de
eerste pretendente reeds gehuwd en de tweede

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

EET NU:

RAUWE ROOKWORST
per pond 50 et

PEKELSPBK, per pond 55 et
CARBONADE, per pond vanaf . . . . 50 et
DOORREGEN OSSELAPPEN, p pd vanaf 50 et
GEHAKT HA'LF OM HALF, per pond . . 45 et

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

SOHOOLSTR. 3 bij de Haltestr. — TEL. 2703

imuniiiimiiuiiHiiiiiini

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Hé, wat was dat Zondag door die radio een
geknetter-

Maar we hebben nu een nieuwe Radio van
Schuilenburg,

En uit is 't met het getetter, •»

Werden we Zondag haast ziek,
Nu luisteren we met aandacht naar de pracht»

muziek.

Vraagt vrijblijvend demonstratie.
Gemakkelijke betalingscondities.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

B^T* Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

REPRISE?
Gezien het grote succes dat „Ons Toneel" be»

haalde met het stuk „De Kribbebijter" Vrijdag»
avond in „Groot Badhuis", zijn er plannen dit
stuk nogmaals op te voeren en wel Zondagavond,
a.s. eveneens in „Groot Badhuis".
Hedenavond, de laatste feestavond ter gelegen*

heid van het 40=jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin in „Groot Badhuis", zal hieromtrent
nadere mededeling worden gedaan.

Indien het doorgang mag hebben, kunnen wij
een ieder dit stuk aanbevelen.

al weer geruime tijd uit de stad vertrokken was.
Typerend voor zijn zakelijke, men zou haast zeg*
gen, berekenende aard, is wel, dat Kant van een
goede echtgenote niet alleen verlangde, dat zij

een uitstekende huisvrouw en moeder, doch ook,
dat zij welgesteld was, daar welgesteldheid vol*
gens hem een langer leven had dan schoonheid
en bekoorlijkheid!
Op Kants reële, zakelijke kijk op het leven is

wellicht zijn vaderstad niet zonder invloed ge*
weest: de stad 'Koningsberg, gelegen aan de mon*
ding van de Memel, is een belangrijke Oostzee*
haven, waar een drukke handel gedreven wordt.
Opvallend is, dat Kant zijn vrienden bij voorkeur
zocht onder nietvakgenoten en wel speciaal onder
kooplieden. Twee van zijn intiemste vrienden wa*
ren Schotse kooplieden. Nu hebben zijn biogra*
phen ontdekt, dat de voorvaderen van Kant uit'

Schotland afkomstig waren: in de zeventiende
eeuw emigreerde de grondlegger van de Duitse
tak naar het vasteland. Het is daarom verleide*
lijk, Kants spaarzaamheid met zijn Schotse af*
komst in verband te brengen, hoewel de minder
aangename Schotse eigenschappen op financieel
gebied, wanneer wij ten minste de anecdotes
daaromtrent moeten geloven, hem ten enenmale
vreemd waren. Hoe royaal Kant kon zijn, blijkt
wel uit het feit, dat hij na de dood van zijn
enigen broer diens weduwe en haar vier kinderen
geheel onderhield en hun na zijn dood de helft
van zijn vermogen vermaakte. Ook zijn zusters
en haar kinderen, die in behoeftige omstandighe*
den verkeerden, hielp hij op milde wijze.

„Das Gefühl fur Humanitiit hat mich noch
nicht verlassen" waren de laatste, duidelijk hoor*
bare woorden, die Kant op zijn sterfbed sprak, en
die woorden kunnen, trots zijn hardnekkig vast*
houden aan eens aangenomen principes, tot sym*
bool voor Kants edele gezindheid dienen. En niet
treffender kan de indruk, die hij op zijn stad*
genoten tijdens zijn leven gemaakt had, gekarak*
teriseerd worden, dan door de eenvoudige woor*
den van een soldaat, die op de morgen van Kants
verscheiden op de blauwe hemel wijzend, waar
slechts een ijl wolkje wegdreef, uitriep: „Kijk,
dat is de ziel van Kant, die naar de hemel gaatl"
Niet zijn grote gaven als philosoof, niet zijn ver»
standig beleid als financier, doch zijn zuivere
menselijkheid alleen gaven Kant volgens dezen
eenvoudige het recht op de hemel.

MARGREET BOLDINGH.
Het Kompas.
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Ook voor Uw Bontwerken
één adres:

Fa. v. HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2*5*7.-4

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9-75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS, ƒ 10-25

RIJBROEKJES, _ In HOEDEN
de grootste sortering en de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou

U elders kopen. "

ZANDVOORT

Wilt gij Uw verwanten in den vreemde met een
JJ

St* Nicolaas Attracties
verrassen? ï
LAAT ONS DEZE VOOR U VERZORGEN!!! J

Fa- L* J- Rinkel |
Telefoon 2880. Telefoon 2880 5

iminnnBi

DANS-INSTITUUT

BRASSINNE
Brederodestraafc 25
- Telefoon 2288 -

DAT HAD O WET GEDACHT
dat uw «dioBny»" x*a
fijn, al* nlouw •«•"i"™worden «erapofaard. Dat
*i het wïrk, dat •«»»«••-
-SaJIJk» „•choonmakar
maakt*

SCHOENMAKERU

TE KOOP wegens over»
compleet'

2 Kachels, 2 Kinder-
ledikantjes

voor elk aannemelijk bod
Heemskerkstraat 8.

GEVRAAGD:
NET DAGMEISJE

zelfst. kunn. werken van
half 9—half 6. Zondags
vrij., -v. Tubergen, Kost»
verlorenstraat 131.

Pr. modern Smoking
slechts enkele malen ge*

dragen, maat 46, te koop
voor ƒ 22.50. Heeft ge*
kost ƒ 75 (maatsmoking)
Te bevr. Kostverl.str. 24
liefst na 7 uur.

Ongèm. Bovenhuis
te huur, 5 kamers en
Icêuken, ƒ 5 per week.
Stationsstraat 13a.

GEVR.VOOR DIRECT
MEISJES

Aan te melden: v. Osta*

destraat 5—7, Wasserij
J. Visser. •*

GEVRAAGD

:

FLINK MEISJE
Kostverlorenstraat 36

Uitst. tehuis

aangeb. op mooie stand,

grote vrije Kamer, str.w.,

desgew. huiselijk verk.,

voor w. en z., ƒ 9. p.w.,

2 pers. ƒ 16.50 .p.w. >

Br. buT. Zandvoortse Crt'

Gertenbachs Drukkerij
tonder no. 1802

Openbare Verkoping
Notarissen J. H. Brem»
mers te Beverwijk en Jhr
T- V. Grotenhuis van
Onstein te Hoofddorp,
zullen op WOENSDAG
9 NOV. 1938 in „Ons
Huis" Dorpsplein, Zand*
voort, publiek verkopen:

4 HERENHUIZEN m.
tuinen, schuren en ga-
rage aan de Dr. Jok.
Metzgerstraat 93=95=97
en Trompstraat 3 te

Zandvoort.

Te bezichtigen Maandag
en Donderdag v. 2*4 uur
Nader bij biljetten om»
schreven.

Voor solide kopers hy=
potheek beschikbaar.

TE KOOP:
REGENTON

met kraan. Spoorstr. 43.

Gem. of Ongem.
Slaapkamer.

aangeb., desgew. keuken
of gebruik daarvan, prijs

inbegr. water, ƒ 10 p.m.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1803.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen, P.G.,
Aanm.: Brederodestr.171

TE HUUR:
Gem. Kamers, v.a. ƒ 1.50

p.w.; Gest. Zomerhuisje
ƒ 2 p-w.; Voor gem.
of ongem. Kamers; Voor
prima Kosthuis; Voor
Pension voor hulpbehoe*
.vende,. v-Heemskerkstr.8.

TE KOOP GEVR:
een in goede staat zijnd

KOLENFORNUIS
maat bovenplaat 80 om
niet te boven gaande.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1804.

WEGENS VERTREK
HUUROVERNAME

:

GROOT HUIS
bev. ben. 2 kamers en
suite, serre, keuken en
kelder; boven 3 kamers
met badk. en een flink

Zomerhuis, huur tot 1

Mei ƒ 20 per mnd, ver*

der ƒ 35 per maand.
J3r. bur.Zandvoortse Crt
Uertenbachs Drukkerij
onder no. 1805.

ZEER GOEDKOOP OVER TE
NEMEN (wegens overcompleet)
1 ijzeren groot kinderledikant met matras ƒ 2.50
'1 wit houten groot kind.led. met matras ƒ 3-00

1 eik. 2 pers. led. met matras ƒ 4.00

1 pracht 2»pers. -wastafel met marm. blad, spiegel

kastjes en laden ƒ 5-00

1 l*pers. wastafel met marmeren blad ƒ 2.00

1 2»pits gastoestel ƒ 1.50

3 rieten tuinstoelen ƒ 1.00

1 leuningstoel en 1 canapeetje ƒ 1.00

Te zien ZANDV.LAAN 28, Maan-
dag en Dinsdag a.s. van 1 tot 4

WONINGBUREAU
„KENNEWER LAND"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

'Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huur*innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomenfo, Twentse Bank,
Vossen Breiters, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

'Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* O van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

BREEK niet Uw hoofdi!

Waar zal ik mijn Aardappelen kopen?
Hier is de oplossing ! !

Prima grove Duin, 25 kg 80 et

Drielingen, duin, 25 kg 85 et

Puikbeste Duinzand, 10 kg 50 et

Zeeuwse 'bonten, 25 kg ƒ 1.20

Zeeuwse röride blauwe.koken niet af, 25ikg. ƒ 1.20

Zeeuwse blauwe Eigenheimers, 25 kg. ƒ I.I2V2
Zeeuwse Eigenheimers, 25 kg ƒ 1.121/»

Zeeuwse Eigenheimer drielingen, grof, 10 kg. 40 et
- Zeeuwse bonte drielingen, 25 kg 87Va et

Zeeuwse blauwe drielingen, 25 kg 87Vs et

ZANDVOORTSE DUIN, 10 kg 65 CENT
Vraagt prijs per hl.

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL

Jacob Koper
KRUISSTRAAT 16 ~ TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging in Zand*
' voort, Bentveld en Aerdenhout.

I

Uw Privé-Danslessen bij den heer Brassinne zullen u

meer genot verschaffen bij uw a.s. feestavonden

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOOR DAMES
Aan Dinsdagmiddag* en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6—12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstr. 36 - Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

UW MODEL IS

VOLMAAKT
zo 'U een BUSTEHOUDER en CORSET
merk „Imperial" -draagt. — Wij verkopen
U het JUISTE model. — Ook voor corpu*
lente personen ruime sortering.

Vraagt ons Corset met
prima Buikband* -

BUSTEHOUDERS in talrijke uitvoeringen,
Jeugdvorm, vanaf 19 et
Wenst U een goed figuur, koopt dan Uw

CORSET bij ons.

Ontvangen de nieuwste snufjes in Kraagjes,
Jabots en Sjaals. — Ziet onze etalages.

KQOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

THEATER „MONOPOLE" X
^ Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein ^^

Y Zaterdag 29, Zondag 30 en Maandag 31 October, _^"

^T S uur. 3 dagen! 3 opvoeringen van een groot sw ^r
^^ perprogramma! ^L

BOBBY BREEN het 8*jarig wonderkind, met de X
gouden stem, in *w

HET KERMBSKIND f
HET LIED VAN DE JEUGD.
Een film met een hart, afwisselend ontroerend en
onweerstaanbaar komisch, vol melodieuse muziek
en heerlijke zang. Het romantische milieu van een
reizend variétc*gezelschap, waarin het filmver*
haal zich afspeelt, verhoogt nog de aantrekkelijk*
heid van deze charmante rolprent.

Als tweede hoofdfilm:

De zeven sleutels van Baldpate
Een mysterieuze film vol romantiek en sensatie.
Hoofdrollen: Gene Raymond en Margaret Callat
han. Een 100 pCt. Succesprogramma-
Toegang boven 14 jaar. Entree: Parket 35, Parter*
re 60, StallessBalcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
het 8*jarig wonderkind BOBBYOptreden van

BREEN in

HET KERMISKIND
Een film voor ieder, jong en oud.
Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

ATTENTIE!
POPULAIRE VOORSTELLING
(DONDERDAG 3 NOVEMBER op veelvuldig
verzoek van honderden inwoners van Zandvoort
REPRISE VAN

STORM D U IVE LS
met SPENCER TRACY, FREDDIE BARTHO»
LOMEW, LIONEL MARRYMORE.
Groot als de zee. Groot als het leven zelf. Adem*
benemend van spanning en avontuur. De mooiste
ooit vertoond. Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

VERWACHT A.S. WEEK OP ONS TONEEL:
PERSOONLIJK optreden
van JOE PETERSEN

De lieveling van alle Radio*luistervinken.
Verder een schitterend bioscoopprogramma.

ZIE NADERE AANKONDIGING.

Het resultaat kon niet uitblijven
Onze omzet stijgt dagelijks. Daar wij de enigste

ter plaatse zijn, die onze fruit en groenten te
Amsterdam inkoopt, kunnen -wij met kwaliteit en
prijs concurreren.

ZELDZAAM MOOI LOF, per pond .... 8 et
HONINGZOETE KASDRUIVEN, 2 pond 28 et

Zo van het land, Steeds vers.
Komt ziet en overtuigt U. Komt allen naar

de Krocht 22 bij L S. Wennek - Tel. 2823

»«90*

i

Steeds nieuwe Boeken
2<564 Archibald, J. Revolver aas.

2660 Cameron, C. Cowboys zijn taai.

2672 Chartens, Leslie. Ridder Templar.
2673 De wilde jacht.
2674 De Saint in New*York. (
2665* Dorhout, J. G. Ricardo de verstekeling-

j|
2661 Emine, W. Eén voor allen, allen één. W
2678 Franken, N. Tehuis voor meisjes. I

(voor oudere meisjes) g
2662 Gunn, T. Voor heete vuren. ï
2667 Havelte, S. v. Onder de Mimosa's. é

(voor oudere meisjes) a
2659 Henderson, G. C. Waar kogels fluiten. 1
2668 Hers, A. Moeders voorbeeld. |
2655 Hoornweg, H. Warenhuis. a
2666 Jong, Dola de. Tussen huis en horizon. t

(voor oudere meisjes) é
2671 Kuiler, Jo v. Ammers. De getrouwen. *
2654 Lehman, R. Episode. \
2669* Lelie, Frans. De vreemde ontdekking van 4

Hopman Breen. t
2663 Leslie, S. A. Tussen wet en misdaad. *

Q9 2670 Rheenen, J. v. Een man en een tjalk. i

• 2657 Roothaert, Spionnage in het veldleger. *

^^ 2658 Chinesche handwassching.
"

2 ZATERDAGS NA 9 UUR GESLOTEN- i

• Leesbibliotheek
j

| „8ËLRIA"
I

j§ ACHTERWEG 1 - TELEFOON 2135 i

ZANDVOORTSE REDDINGS*BRIGADE.
Hoe redt men een drenkeling?

„Mijne Dames en Heren, het was mij een vreug*
de te constateren, dat op deze demonstratie de
redders een juiste tactiek volgden om direct op
het hulpgeroep van de drenkelingen ter hulp te
snellen en zonder aarzelen deze aan te vatten en
op het droge te brengen." Aldus sprak ik enige
jaren geleden in een bijeenkomst van vooraan*
staande personen op zwemgebied, nadat een de*
monstratie gehouden was in het redden van dren*
kelingen. Nu is het normaal en gebruikelijk, dat,
wanneer een gastheer enige vriendelijke woorden
tot zijn gasten richt, ook al zouden woorden op
afbetaling zijn geuit, een hartelijk applaus volgt.
Hier volgde echter diepe stilte. M'n zesde zintuig
vertelde mij, dat ik ergens mis had geslagen, waar
begreep ik niet. Enfin, een Zandvoorter herstelt
zich onmiddellijk, door iets binnenmonds te mom*
pelen, dat niet voor St. Nicolaas is bedoeld. En
jawel, daar lomt onze vriend Jan van Kan naast
me en fluistert „Jö, je was er naast met je direct
aanvatten van den drenkehng.'t Advies is, wacht
totdat de drenkeling z'n krachten afnemen, want
het is voor een redder veel te gevaarlijk om een
drenkeling bij vol bewustzijn te grijpen." Ah»
ha, _ Jan, zit 'm daar de kneep, dank je wel Jan-
„Ja", zegt Jan, „maar ik ben het toch met jou
eens, je mot direct aanpakken. Hullij benne van
de theorie, wij van de praktijk." Nu durf ik niet
to zeggen, dat do anderen tot de theoretici be*
horen, misschien dat een hunner had ondervon*
den, dat hot beter was af te wachten. ... Ik durf
aan ieder lid der Brigade niet te adviseren anders
te doen, immers eigen leven staat op het spel.
Ik voor mij zou niet aarzelen. Bij intuïtie voelt
een ieder voor zichzelf, of hij het wel kan. Denk
er wel om, als je een drenkeling vol water laat
lopen, dat er 90 procent kans bestaat voor long*
ontsteking.... Dus dames en heren van de Bri*
gade, oefenen en nog eens oefenen, en leer vooral
staande zwemmen, zodat je je flink boven water
kunt verheffen. Dit is voor het moment, dat de
drenkeling jo grijpt, onmogelijk kan deze je dan
naar de laagte trekken. En nu het vervoer, rug*
zwemmen. Kunt gij beide oefeningen goed, de
boeman „vrees" verdwijnt.

In een volgend artikel meer.
Jb. TERMES.

EET ONZE OVERHEERLIJKEGEKRUIDE
Broodbakkerij M- J* BALK

25 cent per half pond
- Hogeweg 27 - Telefoon 2989
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P HOEN IX" .groot-badhuis „SCHAKELS
55" "" V *" * " opvoering van het meesterwerk van Herman Heyermans Spel van de huiselijke haard in Vier bedrijven

Ter kennismaking zijn voor deze avond voor niet-leden introducties aan de zaal verkrijgbaar a f 0.50 per persoon (incl. belasting). In verband met de lange duur
van het toneelwerk wordt precies 8 u. aangevangen. Plaatsbespreking des middags 2-4 u. aan de zaal a f 0.10 p.p. Niemand verzuime deze speciale avond bij te wonen
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POSTZEGELAUTOMATEN.
Reeds tweemaal in korte tijd — verleden week

en Woensdagavond j.1. — kon men in de post»
zegelautomaat voor 2 x 5 et geen postzegels meer
krijgen en keek men tegen het bordje „ledig"

aan. M'en koopt dan postzegels van lVs cent,

•waardoor men steeds te veel betaalt, of men wan*
delt naar het Stationsplein om daar zijn geluk

in de automaat te proberen, Zou het nu heus
onmogelijk zijn om te zorgen, dat de automaat
elke avond een voldoende aantal zegels kan af»

leveren. Is dat niet mogelijk, dan kan men gerust

de automaten, wel wegnemen.
Het zal nu wel weer enkele weken goed gaan!

Maar het moet altijd in orde zijn.

FEESTAVOND IN „GROOT BAD-HUIS"
Donderdagavond werd de eerste van de drie

feestavonden ter gelegenheid van het 40»jarig re»

geringsjubileum van HM. de Koningin gehouden.
De zaal was vrij goed bezet, toon de heer C. Beek»
ihuis het welkomstwoord uitsprak. De Mond»
accordeonvereniging „Excelsior" onder leiding v.

den heer J. A. Paap opende met het Wilhelmus,
dat staande door de aanwezigen werd aangehoord.
De zangvereniging „Kunst na Arbeid" o.l.v. den
iheer E. Dees vertolkte een aantal liederen, ge»

volgd door het R.K. Kerkkoor „St. Caecilia". Tel»

Icens weerklonk een hartelijk applaus na het ge»

bodene. De toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" voerde vervolgens op „Geen dubbeltje in

z'n zak!", een blijspel in drie bedrijven van Henk
Bakker en J. W. v. d. Heiden. Dit blijspel heeft

de lachspieren dn werking gesteld, terwijl voorts

Qiet vlotte spel op viel. Deze vereniging had een
invaller voor de rol van boekhouder Sanders; de
schrijver van het stuk J. W. v.d. Heiden werd
bereid gevonden deze rol te vervullen en met veel

succes!
Oe heer Beekhuis sprak een dankwoord, waar»

na de avond met een gezellig 'bal o.l.v. den heer

J. Stol werd besloten.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 21 tot en met 27 October 1938.

Geboren: Thea, dochter van P. Voorn en C.

Koper, Parallelweg 41; Thijs Bernard, zoon van

D. Boon en C. M. de Hoo, van Ostadestraat la;

Petronella Cornelia, dochter van P. J. de Muinck
en C. Kamsma, Noordbuurt 7.

Gehuwd: P. H. Terol en D. J. Loos, Haarlem»
merstraat 34; A. Weber en J. Loos; S. Weber en

L. 'M. Schombert, Marnixstraat 6.

Overleden: C. Draijer, oud 86 jaren.

Bij BATA deze week GRATIS
HAKKEN aanbieding!!

Bij ieder paar zolen hakken geheel GRATIS!!!

Leder of rubber naar keuze.

flERENZOLEN / 0-?0

HERENHAKKEN f 0-40

DAMESZOLEN £ 0.80

DAMESHARKEN ƒ 0.30

KINDERZOLEN / 0.70

KINDER HAKKEN ,. 0o0

BATA

DAT KAN MOOI WORDEN.
Zoals wij reeds eerder meldden, gaat de Chr.

Zangvereniging „Immanuël" 'de Mattheus Passion

van Schütz in studie nemen. Daarvoor is een

groot koor nodig, doch daar de toevloed van

nieuwe leden niet zo groot was, als we gehoopt

hadden, dreigde dit geen doorgang te nebben.

Echter de steeds energieke directeur Jac./Cwaan

wist er raad op en wel deze, de Zangvereniging

Schotens Chr. Gem. Koor, ook onder leiding van

Jac. Zwaan, zal tegelijk met „Immanuël" de Mat»

theus Passion in studie nemen. Tweemaal zal er

dan een gezamenlijke uitvoering worden gegeven

bv. op Palm»Zondag te Haarlem en op Tweede
Paasdag alhier in de Ned. Herv. Kerk.

Door deze regeling heeft zich een koor gevormd

van ruim honderd zangers en zangeressen.

De 'beoeleiding zal vermoedelijk bestaan uit een

orkest, doch nadere gegevens omtrent deze uit»

voering worden nog vermeld.

Zijn er nog zangers of zangeressen, die zien wil»

len opgeven, het kan nu nog. Woensdagsavonds

8.15 uur repeteert Immanuël in „Ons Huis .

HANDELSVERENIGING.
Donderdagavond vergaderde de Zandvoortse

Handelsvereniging. De voorzitter, de heer ü. iti.

Brokmeier opende met een welkom en memoreer*

de 'het zomersseizoen. Zandvoort en zeker de za*

kenmensen tellen hier met seizoens. Hij vindt net

jammer te moeten constateren dat het weer m
1938 niet heeft meegewerkt. 'Het weer is onze

koopman, maar met dien koopman is niet te han*

de
Me't de vereniging ging het goed. Tegenover

één bedankje stonden twaalf nieuwe leden.

Naar aanleiding van een van B. en W. mge»

komen schrijven omtrent 'het instellen van een

ophaaldienst, wordt met algemene stemmen be*

sloten adhesie te betuigen aan deze geste

Medegedeeld werd, dat er met de pohtie*auto*

riteiten een regeling was proffen om het venten

tegen te gaan. Goedgevonden werd, dat het plaat*

selijk incassobureau wordt overgebracht bij de

incasso»centrale te Haarlem, nadat de vergadering

de tarieven had vernomen. Ook het reglement van

het informatiebureau wordt, na voorlezing aange*

""Langdurige discussies ontsponnen zich over de

vraaa of vakorganisaties als lid aangenomen zul»

len worden, waarna besloter werd dit toe te

St
Hie'rna is aan de orde een verkoopactie waarbij

een te maken reis na 15 Augustus 1939 de strmu*

lans is. Voor iedere 25 eent contant besteed ont*

vangt de cliënt een reiszegel. 1600 reiszegels ge*

ven recht een dag uit te gaan De verkoopache

wordt gehouden van 1 Dec. 1938 tot 15 Aug. 1939

iMet 27 voor en 7 stemmen tegen werd dit voor*

stel aangenomen.
Hierna volgde de rondvraag en sluiting.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Bisenberger
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Mevrouw,

Is uw Matras slecht????
Belt U dan even 2596 op! Zo nodig in 1 dag thuis!

Woninginrichting L. BALLEDUX
BEHANGER,STO'FFEERDER,BEDDE<NMAKER
Telefoon 2596 TRAMSTRAAT 9

DE PAREL VA'N KONING REPUTAL.
Aan boekbesprekingen maken we ons niet vaak

schuldig. Gaarne maken we een uitzondering voor
het ons heden ter recensie toegezonden boekje
onder bovenstaande titel. Om twee redenen: ên
omdat dit boekje wat tekst en tekeningen betreft
zo uitstekend geslaagd is, èn omdat het tegen St.

Nicolaas loopt en vele ouders met dit werkje ze»
ker gaarne hun kroost zullen willen verrassen.
De tekst van J. Vadeen is op rijm, heel een»

voudig, en staat naar de eis des tijds in de nieuwe
spelling. De gekleurde platen van Dick Engelse
zijn in één woord keurig. Het boekje zal als lees»

en kijkboekje voor heel veel kinderen dan ook
een welkome verrassing zijn.

Wij het niet te koop is, rest' ons dus nog alleen
te vertellen, hoe men 'er aan kan komen. Welnu,
men kan het krijgen bij den winkelier tegen in»

levering van 40 halfponds*achteretiketten van
Van Nelle's pakjes koffie.

SCHIETWEDSTRIJDEN.
Een dezer dagen werden te Zandvoort politie»

schietwedstrijden gehouden, waaraan 30 revolver»
schutters deelnamen.
De resultaten zijn:

Ie pr. Agent v. pol. .T. v. Huffelen, Zandvoort.
2e pr. Agent v. pol. Houkes, Heemstede.
3e prijs Comm. v. pol. Mr. Ph. L. Reijinga, Zandv
4e prijs Agent v. pol. F. Th. Borgo, Zandvoort.
5e prijs Gemeenteveldw. Kranenburg, Bennebr.
6e pr. Agent v. pol. 'K. Platje, Zandvoort.

In 1937 behaalde de heer F. Th. Borgo de eerste

prijs.

NAT. CHR. GEH. ONTH. VERENIGING.
Aanstaande Woensdag 2 November houdt de

N.S.G.OV. weer een openbare ledenvergadering
in „Ons Huis". Spreker is de oud=reclasserings»
ambtenaar, de heer W. P. J. Overmeer uit Haar»
lem over: „Reclasseringswerk".
Aanvang 8 uur. Belangstellenden zijn hartelijk

welkom!

MARIE HAMEL CABARET.
Het N.V.V. organiseert door het gehele land!

een tournee met het Marie Hamel Cabaret en zal

ook Zandvoort aandoen. Op Woensdag 2 Nov.
heeft in Monopole om 8 uur de uitvoering plaats.

Van het programma vermelden we het optreden
van Marie Hamel, conferencière; Henk Neef, ac*

compagnateur; 'Gretha Schley, accordeon»vïrtuose;

Prof. BensAlisLibi en Ellen and Jane, 'balletsacro»

batiek „en tapdanc.
Voorts zal een propaganda»rede worden uitge»

sproken.

NEDERL. BIJBELGEN. AFD. ZANDVOORT
Het bestuur deelt hierdoor mede, dat de op

22 October gehouden collecte een bedrag van
zeventig gulden heeft opgebracht. 'Hartelijk dan»
ken wij allen., die hiertoe hebben bijgedragen.

Koopt Uw

OBLIGATIES bij j. DE ROODE
GASTHUISPLEIN _ 3 BALEN, 2 BETALEN
Klassikalen, hele, halve, kwarten V10 en V20

Toekomst en andere loten verkrijgbaar.

Ook Zondags. Telefoon 2069

mmmuneunmnmnmiui
Weder ontvangen:

GEZOUTEN ZALM, per ons ... . 16 et

WAM, per ons 30 et

M. BLITZ - Zeestraat 19, Tel. 2831

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

In DE MAAR
OUD » BELASTING * AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruïmingen
N.V. WATERDRINKER. Gr. Krocht 20 tel. 2164

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren 'broeken.blauwe
Witte jassen, Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

MAKBLAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EIM BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos.

EEN BEROEMD PHILOSOOF ALS FINANCIER.
Van de bekleders van sommige beroepen pleegt

menigeen zich een bepaalde voorstelling te ma*
ken, die maar al te vaak in strijd met de werke»
lijkheid is. Dit geldt vooral voor .diegenen.die zich

met met de gewone dagelijkse beslommeringen
van het leven bezighouden, doch het schijnbaar
inproductieve „denken" tot hun levensdoel geko»
zen 'hebben, met name voor de philosofen. Dio»
genes in de ton is voor menigeen het klassieke
voorbeeld van „een" philosoof, die zijn voorstel*
ling van „den" philosoof beheerst. Het is de man,
die zijn materiële behoeften tot het uiterste be*

perkt en die de zo bekende spreuk van den Predi*
ker: „IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid"

door zijn leven tracht waar te maken.
Dat niet alle philosofen echter deze negatieve

levensbeschouwing delen, moge blijken uit het
leven van één der beroemdste philosofen van de
nieuwere tijd: Immanuël Kant. Het feit alleen
reeds, dat wij over Kant als financier kunnen
spreken, is bewijs genoeg, dat hij het niet ver*

smaadde, zijn aandacht aan het aardse slijk te

schenken.
In de voorrede van zijn eerste geschrift schreef

Kant: „Ik heb mijn loopbaan gekozen en niets zal

mij kunnen weerhouden, haar te vervolgen." Hij
meende daarmee zijn philosofische zending. Toch
moest ook hij ondervinden, hoe zeer de econo»
mische omstandigheden op het 'bereiken van het
levensdoel van invloed zijn: pas op zijn vijf en
veertigste jaar kreeg Kant zijn benoeming tot

gewoon professor in de philosofie aan de uni*

versiteit van Koningsberg; van de twee en twin*
tig jaren, die tussen zijn studententijd en zijn

professoraat lagen, was hij zeven jaar gouverneur
bij aanzienlijke families op het land, de vijftien

overige jaren privaat*docent' in Koningsberg,
waarvoor hij geen vast salaris, doch alleen de
luttele bedragen, die de toehoorders hem betaal*

den, ontving.
Reeds in zijn studententijd moest Kant met

allerlei middelen in zijn eigen levensonderhoud
voorzien. Zo hadden hij en enkele vrienden een
grote handigheid in het biljartspel gekregen,
waarbij om geld gespeeld werd. Zelden gingen
zij zonder winst naar huis. Op den duur echter
wilde niemand meer met hen spelen, zodat zij

genoodzaakt waren, een andere winstbron aan te

boren. In onze tijd zouden zij ongetwijfeld bridge
gekozen hebben: Kant en zijn vrienden wierpen
zich op het omberen, waarin zij spoedig een even
grote vaardigheid verwierven als in het biljart*

spel.

Deze aardige bijzonderheid uit Kants studen*
tentijd bewijst reeds, hoe weinig Kant met een
Diogenes in de ton te vergelijken is. Integendeel,
hij koos een mondain spel, om het tekort in zijn

kas aan te vullen.

Door zijn uiterste spaarzaamheid en overleg
leed hij nooit werkelijk gebrek, hoewel het kon
gebeuren, dat hij van één van zijn vrienden een
jas, broek of een paar laarzen moest lenen, wan*
neer deze noodzakelijke kledingstukken in repa*
ratie waren. 'Nooit liet Kant zich door de om*
standigheden uit het veld slaan: zijn lijfspreuk

was en bleef een versregel uit Vergilius: „geeft U
niet over aan het ongeluk, doch ga het des te

moediger te lijf". •

Reeds tijdens zijn gouverneurschap had Kant
zich „einen eisernen Bestand" (zoals hij het zelf

noemde) van twintig Friedrichsdor (ongeveer vier
honderd mark) gespaard, om bij een eventuele
ziekte voor absoluut gebrek gevrijwaard te zijn.

Van schulden had hij een zo grote afkeer, dat
hij zelfs de gedachte aan morele afhankelijkheid
niet verdragen kon. Zo weigerde hij eens het
gulle aanbod van enkele vrienden, om hem een
nieuwe jas te schenken, daar de oude tot de
draad versleten was. „Met een rustig en opge*
wekt hart kon ik altijd „binnen" roepen, wanneer
iemand aan mijn deur klopte," placht Kant op
oudere leeftijd vaak te zeggen, „want ik was er
zeker van, dat er geen schuldeiser buiten stond."

In de jaren, die aan zijn professoraat vooraf*
gingen, waren zijn inkomsten soms zo gering, <lat

Kant, om aan zijn principe trouw te blijven, zich
genoodzaakt zag, zijn prachtige bibliotheek bij

stukjes en 'beetjes te verkopen, daar hij in geen
geval zijn „fonds" wilde aanspreken. Gelukkig
kon hij bij een bevrienden boekhandelaar alle ge*
wenste boeken lezen en zelfs stond deze hem toe,
de boeken en tijdschriften mee naar huis te ne*
men. Dat Kant echter allerminst een vrek was,
'blijkt wel uit het feit', dat hij eens een armen
student het grootste deel van zijn honorarium
schonk en slechts daarvan zoveel afhield, ads no=
dig was om zijn halfjaarlijkse huur te betalen.
Bovendien misgunde hij zichzelf volstrekt niet
'het goede der aarde: hij placht 's middags met
een vast clubje in een „Wirtshaus" te eten; later
toen hij een eigen huis bezat, nodigde hij gere*
geld een aantal vrienden bij zich. Aan tafel toon*
de hij zich niet alleen een goed eter, doch ook
een kenner van de fijne 'keuken, zodat één van
de vrienden eens voor de grap schijnt gezegd te

hebben, dat Kant nog wel eens een „Kritik der
Kochkunst" zou schrijven (zoals hij immers een
„Kritik der reinen Vernunft" en een „Kritik der
praktischen Vernunft" geschreven had).
Dat hij ook in zijn uiterlijk voorkomen vol*

strekt niet een van de wereld afgewend mens
wenste te zijn, blijkt wel uit het feit, dat !hij zijn

studenten inprentte, dat men, om niet op te val*

len, nooit helemaal „uit de mode" moest zijn.

'Kant vertoonde zich dan ook steeds in de dracht
van die dagen: een driekanten steekje, een wit*
gepoederde pruik, een overhemd met kanten ja*

bot en manchetten, schoenen met zilveren gespen
en ... . een degen. Wie zou zich nu nog kunnen
voorstellen, dat een professor, en dat nog wel in

de philosofie, in een dergelijk tenue zijn ingewik»
kelde gedachtengangen voor zijn studenten stond
voor te dragen? O tempora, o mores!

In 1784, Kant was toen zestig jaar, had hij het
zover gebracht, dat hij in staat was, een eigen
huis, zonder enige hypotheek bezwaard, voor de
somma van 5500 gulden te kopen.
Menigeen heeft zich de vraag gesteld, waarom

toch Kant, die volstrekt niet afkerig was van de
gezelligheid, zich nooit een levensgezellin geko*
zen heeft. Een paar maal schijnt hij -werkelijk ern*

stig aan trouwen gedacht te hebben, maar ook
hier moest het gevoel het afleggen tegen Kants
ijzeren financiële principe: onze filosoof bere*
kende zo lang zijn inkomsten en uitgaven, dat de
eerste pretendente reeds gehuwd en de tweede

Schilderswerk is Verfrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J, VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

EET NU:

RAUWE ROOKWORST
per pond 50 et

PEKELSPEK, per pond 55 et
CARBONADE, per pond vanaf . . . . 50 et
DOORREGEN OSSELAFPEN, p pd vanaf 50 et
GEHAKT HA'LF OM HALF, per pond . . 45 et

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

SOHOOUSTR. 3 bij de Haltestr. _ TEL. 2703HBBB
W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Hé, wat was dat Zondag door die radio een
geknetter.

Maar we hebben nu een nieuwe Radio van
Schuilenburg,

En uit is 't met het getetter, •»

Werden we Zondag haast ziek,
Nu luisteren we met aandacht naar de pracht*

muziek.

Vraagt vrijblijvend demonstratie.
Gemakkelijke 'betalingscondities.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

JUF** Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

REPRISE?
Gezien het grote succes dat „Ons Toneel" be»

haalde met het stuk „De Kribbebijter" Vrijdags
avond in „'Groot Badhuis", zijn er plannen dit
stuk nogmaals op te voeren en wel Zondagavond
a.s. eveneens in „Groot Badhuis".
Hedenavond, de laatste feestavond ter gelegen*

iheid van het 40=jarig regeringsjubileum van H.M.
de Koningin in „Groot Badhuis", zal hieromtrent
nadere mededeling worden gedaan.

Indien het doorgang mag hebben, kunnen wij
een ieder dit stuk aanbevelen.

al -weer geruime tijd uit de stad vertrokken was.
Typerend voor zijn zakelijke, men zou haast zeg»
gen, berekenende aard, is wel, 'dat Kant van een
goede echtgenote niet alleen verlangde, dat zij

een uitstekende huisvrouw en moeder, doch ook,
dat zij welgesteld was, daar welgesteldheid vol»
gens hem een langer leven had dan schoonheid
en bekoorlijkheid!
Op Kants reële, zakelijke kijk op het leven is

wellicht zijn vaderstad niet zonder invloed ge*
weest: de stad 'Koningsberg, gelegen aan de mon»
ding van de Memel, is een belangrijke Oostzee»
haven, waar een 'drukke handel gedreven wordt.
Opvallend is, dat Kant zijn vrienden bij voorkeur
zocht onder nietvakgenoten en wel speciaal onder
kooplieden. Twee van zijn intiemste vrienden wa*
ren Schotse kooplieden. Nu hebben zijn biogra*
phen ontdekt, dat de voorvaderen van Kant uit'

Schotland afkomstig waren: in de zeventiende
eeuw emigreerde de grondlegger van de Duitse
tak naar het vasteland. Het is daarom verleide»
lijk, Kants spaarzaamheid met zijn Schotse af»
komst in verband te brengen, hoewel de minder
aangename Schotse eigenschappen op financieel
gebied, wanneer wij ten minste de anecdotes
daaromtrent moeten geloven, hem ten enenmale
vreemd waren. Hoe royaal Kant kon zijn, blijkt
wel uit het feit, dat hij na de dood van zijn
enigen broer diens weduwe en haar vier kinderen
geheel onderhield en hun na zijn dood de helft
van zijn vermogen vermaakte. Ook zijn zusters
en haar kinderen, die in behoeftige omstandighe»
den verkeerden, hielp hij op milde wijze.
„Das Gefühl für Humanitat hat mich noch.

nicht verlassen" waren de laatste, duidelijk hoor»
bare woorden, die Kant op zijn sterfbed sprak, en
die woorden kunnen, trots zijn hardnekkig vast*
houden aan eens aangenomen principes, tot sym»
bool voor Kants edele gezindheid dienen. En niet
treffender kan de indruk, die hij op zijn stad*
genoten tijdens zijn leven gemaakt had, gekarak»
teriseerd worden, dan door de eenvoudige woon»
den van een soldaat, die op de morgen van Kants
verscheiden op de blauwe hemel wijzend, waar
slechts een ijl wolkje wegdreef, uitriep: „Kijk,
dat is de ziel van Kant, die naar de hemel gaat!"
Niet zijn grote gaven als philosoof, niet zijn ver»
standig beleid als financier, doch zijn zuivere
menselijkheid alleen gaven Kant volgens dezen
eenvoudige het recht op de hemel.

MARGREET BOLDINGH.
Het Kompas.



Ook voor Uw Bontwerken
één adres:

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2»5»7*4

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9-75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

JEKKERS, ƒ 10-25

RIJBROEKJES, _ In HOEDEN
de grootste sortering en de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou

U elders kopen. -

DAT HAD U N1ST OÏDACHT
dat uw «choentja» x*6
Jliti, ol« »!««« *V"i?1
worden B«'«R»'""rd- D"t
4» h«t work. «<»t •»" «•••-

mankt*

SCHOENMAKERU

ZEESTR4AT69

~TE KOOP wegens over»
compleet'

2 Kachels, 2 Kinder-
ledikantjes

-voor elk aannemelijk bod
Heemskerkstraat 8.

GEVRAAGD:
NET DA.GMEISJE

zelfst. kunn. werken van
half 9—half 6. Zondags
vrij., v. Tubergen, Kost»
verlorenstraat 131.

Pr. modern Smoking
slechts enkele malen ge»

dragen, maat 46, te koop
voor ƒ 22.50. Heeft ge»
kost ƒ 75 (maatsmoking)
Te bevr. Kostverl.str. 24
liefst na 7 uur.

Ongèm. ' Bovenhuis
-te huur, 5 kamers en
Icéuken, ƒ 5 per week.
Stationsstraat 13a.

GEVR.VOOR DIRECT
MEISJES

Aan te melden: v. Osta»
destraat 5—7, Wasserij
J. Visser. •*

GEVRAAGD

:

FLINK MEISJE
Kostverlorenstraat 36

Uitst. tehuis

aangeb. op mooie stand,
• grote vrije Kamer, str.w.,

desgew. huiselijk verk.,

voor w. en z., ƒ 9. p.w.,

2 pers. ƒ 16.50.p.w. >

Br. buT. Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij

f onder no. 1802

ZANDVOORT

5

Wilt gij Uw venvanfen in den vreemde met een JJ

St* Nicolaas Attracties
verrassen? ï!

LAAT ONS DEZE VOOR U VERZORGEN!!! J

Fa* L* J* Rinkel
Telefoon 2SS0, Telefoon 2880 5

BHMBMHHMBHIMMMBHaBMMna.nH.nmH

DANS-INSTITUUT

BRASSINNE
Brederodestraat 25
- Telefoon 2288 -

Openbare Verkoping
Notarissen J. H. Brem»
mers te Beverwijk en Jhr
T. V. Grotenhuis van
Onstein te Hoofddorp,
zullen op WOENSDAG
9 NOV. 1938 in „Ons
Huis" Dorpsplein, Zand»
voort, publiek verkopen:

4 HERENHUIZEN m.
tuinen, schuren en ga»
rage aan de Dr. Jok.
Metzgerstraat 933537
en Trompstraat 3 te

Zandvoort.

Te bezichtigen Maandag
en Donderdag v. 2*4: uur
Nader bij biljetten om»
schreven.

Voor solide kopers hy»
potheek beschikbaar.

TE KOOP:
REGENTON

met kraan. Spoorstr. 43.

Gem. of Ongem.
Slaapkamer.

aangeb., desgew. keuken
of gebruik daarvan, prijs

inbegr. water, ƒ 10 p.m.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1803.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor halve dagen, P.G.,
Aanm.: Brederodestr.171

TE HUUR:
Gem. Kamers, v.a. ƒ 1.50

p.w.; Gest. Zomerhuisje
ƒ 2 p.w.; Voor gem.
of ongem. Kamers; Voor
prima Kosthuis; Voor
Pension voor hulpbehoe*
.vende,. v.Heemskerkstr.8.

TE KOOP GEVR:
een in goede staat zijnd

KOLENFORNUIS
maat bovenplaat 80 cm
niet te boven gaande.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1804.

WEGENS VERTREK
HUUROVERNAME

:

GROOT HUIS
bev. ben. 2 kamers en
suite, serre, keuken en
'kelder; boven 3 kamers
met foadk. en een flink

Zomerhuis, huur tot 1

Mei ƒ 20 per mnd, ver»

der ƒ 35 per maand.
Sr. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1805.

ZEER GOEDKOOP OVER TE
NEMEN (wegens overcompleet)
1 ijzeren groot' kinderledikant met matras ƒ 2.50
'1 wit houten groot kindJed. met matras ƒ 3-00

1 eik. 2 pers. led. met matras ƒ 4.00

1 pracht 2=pers. -wastafel met marm. blad, spiegel
kastjes en laden ƒ 5-00

1 l=pers. wastafel met marmeren blad ƒ 2.00

1 2»pits gastoestel ƒ 1.50

3 rieten tuinstoelen ƒ 1.00

1 leuningstoel en 1 canapeetje ƒ 1.00

Te zien ZANDV.LAAN 28, Maan-
dag en Dinsdag a.s. van 1 tot 4

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

-HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

"Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huurnnnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

'Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

rij werkelijke Rijwielhersteller

I woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C. van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

BREEK niet Uw hoofd!!

Waar zal ik mijn Aardappelen kopen?
Hier is de oplossing ! !

Prima grove Duin, 25 kg 80 et

Drielingen, duin, 25 kg 85 et

Puikbeste Duinzand, 10 kg 50 et

Zeeuwse 'bonten, 25 kg ƒ 1.20

Zeeuwse röhde blauwe.koken niet af, 25 \kg. ƒ 1.20

Zeeuwse blauwe Eigenheimers, 25 kg. ƒ I.12V2
Zeeuwse Eigenheimers, 25 kg ƒ 1.12Va
Zeeuwse Eigenheimer drielingen, grof, 10 kg. 40 et

- Zeeuwse bonte drielingen, 25 kg 87Vs et

Zeeuwse blauwe drielingen, 25 kg 87Vs et

ZANDVOORTSE DUIN, 10 kg 65 CENT
Vraagt prijs per hl.

DE ZANDVOORTSE AARDAPPELHANDEL

Jacob Koper
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging in Zand»
' voort, Bentveld en Aerdenhout.

I

Uw Privé-Danslessen bij den heer Brassinne zullen u

meer genot verschaffen bij uw a.s. feestavonden

MODERNE KAMERGYMNASTIEK VOOR DAMES
Aan Dinsdagmiddag» en Donderdagochtendclub
kunnen nog enige dames deelnemen.

BALLROOM
Nog enkele Dames, Heren en Echtparen (uitsl.

betere st.) kunnen toetreden tot club.

Tevens inschrijving voor

BALLET- en RHYTHM-GYMNASTIEK-CURSUS
voor meisjes van 6—12 jaar. Voor ouderen avondclubs.

Inlichtingen dagelijks van 2—3 uur en van 8—9 uur

DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Kostverlorenstr. 36 - Gedipl. Danslerares - Telef. 2079

UW MODEL IS

VOLMAAKT
zo 'U een BUSTEHOUDER en CORSET
•merk -„Imperiar'-draagt. — Wij verkopen
U het JUISTE model. — Ook voor corpu»
lente personen ruime sortering.

Vraagt ons Corset met
prima Buikband» -

BUSTEHOUDERS in talrijke uitvoeringen,
Jeugdvorm, vanaf 19 et
Wenst U een goed figuur, koopt dan Uw

CORSET bij ons.

Ontvangen de nieuwste snufjes in Kraagjes,
Jabots en Sjaals. — Ziet onze etalages.

KOOPJESHUIS
Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

T̂HEATER „MONOPOLE" X
^ Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein ^^

Y Zaterdag 29, Zondag 30 en Maandag 31 October, ^^T S uur. 3 dagen/ 3 opvoeringen van een groot sw 4$>

^^ perprogramma! ^L
BOBBY BREEN het 8»jarig wonderkind, met de £.
gouden stem, in ^r

HET KERMBSBCIND f
HET LIED VAN DE JEUGD.
Een film met een hart, afwisselend ontroerend en
onweerstaanbaar komisch, vol melodieuse muziek
en heerlijke zang. Het romantische milieu van een
reizend variétc»gezelschap, waarin het filmver»
haal zich afspeelt, verhoogt nog de aantrekkelijk»
heid van deze charmante rolprent.

Als tweede hoofdfilm:

De zeven sleutels van Baldpate
Een mysterieuze film vol romantiek en sensatie.
Hoofdrollen: Gene Raymond en Margaret Callas
han. Een 100 pCt. Succesprogramma-
Toegang boven 14 jaar. Entree: Parket 35, Parter»
re 60, StallessBalcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van het 8»jarig wonderkind BOBBY
BREEN in

HET KERMISKIND
Een film voor ieder, jong en oud.
Entree: 20—-30—40 cent, alles inbegrepen.

ATTENTIE.'

t

POPULAIRE VOORSTELLING
DONDERDAG 3 NOVEMBER op veelvuldig
verzoek van honderden inwoners van Zandvoort
REPRISE VAN

STORM D U IVE LS
met SPENCER TRACY, FREDDIE BARTHO*
LOMEW, LIONEL MARRYMORE.
Groot als de zee. Groot als het leven zelf. Adem»
benemend van spanning en avontuur. De mooiste
ooit vertoond. Toegang voor iedere leeftijd.

Entree: 30 en 54 cent, alles inbegrepen.

VERWACHT A.S. WEEK OP ONS TONEEL:
PERSOONLIJK optreden
van JOE PETERSEN

De lieveling van alle Radio»luistervinken.
Verder een schitterend bïoscoopprogramma.

ZIE NADERE AANKONDIGING.

Het resultaat kon niet uitblijven
Onze omzet stijgt dagelijks. Daar wij de enigste

ter plaatse zijn, die onze fruit en groenten te
Amsterdam inkoopt, kunnen wij met kwaliteit en
prijs concurreren.

ZELDZAAM MOOI LOF, per pond .... 8 et
HONINGZOETE KASDRUIVEN, 2 pond 28 et

Zo van het land, Steeds vers.
Komt ziet en overtuigt U. Komt allen naar

de Krocht 22 bij L S. Wennek - Tel. 2823

)t«Mi

ï

Steeds nieuwe Boeken
2664: Archibald, J. Revolver aas.

2660 Cameron, C. Cowboys zijn taai.

2672 Chartens, Leslie. Ridder Templar.
2673 De wilde jacht.
2674 De Saint in New»York.
2665* Dorhout, J. G. Ricardo de verstekeling.
2661 Emine, W. Eén voor allen, allen één.
2678 Franken, N. Tehuis voor meisjes.

(voor oudere meisjes)
2662 Gunn, T. Voor heete vuren.
2667 Havelte, S. v. Onder de Mimosa's.

(voor oudere meisjes)
2659 Henderson, G. C. Waar kogels fluiten.

2668 Hers, A. Moeders voorbeeld.
2655 Hoornweg, H. Warenhuis.
2666 Jong, Dola de. Tussen huis en horizon.

(voor oudere meisjes)
2671 Kuiler, Jo v. Ammers. De getrouwen.
2654 Lehman, R. Episode.
2669* Lelie, Frans. De vreemde ontdekking van

Hopman Breen.
2663 Leslie, S. A. Tussen wet en misdaad.

^9 2670 Rheenen, J. v. Een man en een tjalk.

• 2657 Roothaert, Spionnage in het velaleger.

^^ 2658 Chinesche handwassching.

2 ZATERDAGS NA 9 UUR GESLOTEN-

i Leesbibliotheek
ACHTERWEG 1

i

99

TELEFOON 2135

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE.
Hoe redt men een drenkeling?

„Mijne Dames en Heren, het was mij een vreug»
de te constateren, dat op deze demonstratie de
redders een juiste tactiek volgden om direct op
het hulpgeroep van de drenkelingen ter hulp te
snellen en zonder aarzelen deze aan te vatten en
op het droge te brengen." Aldus sprak ik enige
jaren geleden in een bijeenkomst van vooraan»
staande personen op zwemgebied, nadat een de»
monstratie gehouden was in het redden van dren»
kelingen. Nu is het normaal en gebruikelijk, dat,
wanneer een gastheer enige vriendelijke woorden
tot zijn gasten richt, ook al zouden woorden op
afbetaling zijn geuit, een hartelijk applaus volgt.
Hier volgde echter diepe stilte. M'n zesde zintuig
vertelde mij, dat ik ergens mis had geslagen, waar
begreep ik niet. Enfin, een Zandvoorter herstelt
zich onmiddellijk, door iets binnenmonds te mom»
pelen, dat niet voor St. Nicolaas is bedoeld. En
jawel, daar komt onze vriend Jan van Kan naast
me en fluistert „Jó, je was er naast met je direct
aanvatten van den drenkeling.'t Advies is, wacht
totdat de drenkeling z'n krachten afnemen, want
het is voor een redder veel te gevaarlijk om een
drenkeling bij vol bewustzijn te grijpen." Ah»
ha, _ Jan, zit 'm daar de kneep, dank je wel Jan-
„Ja", zegt Jan, „maar ik ben het toch met jou
eens, je mot direct aanpakken. Hullij benne van
de theorie, wij van de praktijk." Nu durf ik niet
te zeggen, dat do anderen tot de theoretici be»
horen, misschien dat een hunner had ondervon»
den, dat hot beter was af te wachten. ... Ik durf
aan ieder lid der Brigade niet te adviseren anders
te doen, immers eigen leven staat op het spel.
Ik voor mij zou niet aarzelen. Bij intuïtie voelt
een ieder voor zichzelf, of hij het wel kan. Denk
er wel om, als je een drenkeling vol water laat
lopen, dat er 90 procent kans bestaat voor long»
ontsteking.... Dus dames en heren van de Bn»
gade, oefenen en nog eens oefenen, en leer vooral
staande zwemmen, zodat je je flink boven water
kunt verheffen. Dit is voor het moment, dat de
drenkeling jo grijpt, onmogelijk kan deze je dan
naar de laagte trekken. En nu het vervoer, rug»
zwemmen. Kunt gij beide oefeningen goed, de
boeman „vrees" verdwijnt.

In een volgend artikel meer.
Jb. TERMES.

EET ONZE OVERHEERLIJKEGEKRUIDE
Broodbakkerij M- J* BALK

25 cent per haEf pond
- Hogeweg 27 - Telefoon 2989
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8 VOLDAAN
zal ieder zijn, zowel Dame als Heer

OVER DE KEURIGE g
HAARVERZORGING S
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Bi Eerste klas bediening door geroutineerd H
B personeel.
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MAISQN STABELl
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EDAMES» EN HERENKAPSALON
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COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Is het in ons vorig overzicht omtrent de jonge
•timmerlieden wel duidelijk geworden van hoeveel
en hoe groot belang het is om in alle onderdelen
van het vak bekend te zijn en hoe gemakkelijk
men dit in een bouw van eenvoudige constructies

kan aanbieden, thans zullen wij de jeugdige met»
selaars bespreken. Weer wordt de vraag gesteld,

3ioe is de opleiding in de practijk en hoe in het
onderhavige geval. In de practijk van het vak is

het toch genoeg bekend, dat de jongen die zich

>bij een patroon aanbiedt om het metselvak te

leren, in de eerste jaren bijna nooit de gehele

dag een troffel in de hand krijgt. Want als zo'n

jongen, vooral wanneer hij een beetje flink uit

de kluiten geschoten is, voor een halve opperman
wordt gebruikt, dan is dat helemaal niet vreemd.
Zo'n jongmens krijgt een goede beurt in stenen
hegieten, stenen sjouwen, gevels uitkrabben, hels

pen steigers maken en allerhande klusjes die wel
tot het vak behoren, maar die zijn eerste ijver

spoedig doen bekoelen. Hij begint te begrijpen,

dat het op deze manier nog heel lang duurt, eer

hij aanspraak kan maken op de titel „metselaar".

Niet iedere jongen kan met Vader mee op de
steiger; jongens, die zonder goede kennissen op 't

bouwwerk aan de gang gaan, maken inderdaad 'n

moeilijke tijd mee, al zijn er natuurlijk uitzonde»

ringen.
Nu willen we niet beweren, dat uit bovenge»

noemde jongens geen goede metselaars kunnen
voortkomen, integendeel, omdat ze van alles moe»
ten aanpakken worden ze zo gehard en zijn ze

niet bang voor een paar vuile handen, maar het
diuurt zo lang.

En hoe gaat het met de opleiding van deze jon»

gelui in het door ons voorgenomen object? Waar
in het eerste geval enige jaren worden ge»

bruikt om in de finesses van het vak te worden
ingeleid, daar duurt dit in het tweede geval hoog»
stens één jaar, want in het voorgenomen object

maakt de jongen vanzelf alles mee, vanaf het gra»

ven en verharden der funderingsleuven tot het

plaatsen van de schoorsteenkap toe. Logisch is

natuurlijk, dat hij ook hier moet leren hoe de
metselspecie wordt bereid in haar verschillende

samenstellingen. Ook dat hij hier moet helpen bij

het maken van de steigers en de juiste vochtig»

heid moet leren kennen van de te verwerken ste»

nen, maar ook, en dit is het voornaamste, hij mag
dadelijk mecmetselcn, zijn verlangen om iets sa»

men te stellen en ook aan het „schone werk" te

mogen meehelpen, gaat snel in vervulling. Zo'n
opleiding is dus de meest practische.

Dat men er nu zijn voordeel mee doe!
De Commissie.

ZANDVOO'RT, 26 October 193S.

DE BILT seint:

WIND OP KOMST
Voorziet Uw deuren en ramen van

TOCHTSTRÏP
W* Dorsman - Achterom 1

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

56- Midden in het negerdorp was een open
plek. Daar hing, aan drie palen, een grote ijzeren
pot. De pot werd half met water gevuld en een
groot vuur er onder aangelegd. Meneer Van Em»
men werd gedwongen er in te stappen en je be»
grijpt, hoeveel lust hij had om er weer uit te ko»
men. Maar telkens als hij op wou staan, ".verd hij

met de speerpunten weer leruggeduwd. Ach, wat
'n angst! Was er dan niemand die hem te hulp
kwam?

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H. Wordt vervolgd.

1
!

'

la

57. Gelukkig! Juist op het ogenblik, dat de
eerste stoomwolkjes uit de pot opstegen, klonk
het gehuil van leeuwen, gevolgd door de angstige
kreten der negers: „Leeuwen! Leeuwen! 'Help!

Help!" Door een geweldige angst aangegrepen,
vluchtten de inboorlingen weg in alle richtingen.

Meneer Van Emmen zette grote ogen op van ver»
rassing: het was Herr Untermeier met Hans en
z'n leeuwen!
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Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

yroOT Zandvoort, per jaar ƒ 1.—
Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave Oertenbachs Drukkerij Zandvoort
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Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.ëQ

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Op de grondslag van het militairisme kan

men geen beschaving organiseren,

ROOSEVELT.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Nogmaals: Democraten, weest actief!

Twee maanden geleden, bij de heropening van
deze rubriek, spraken we de hoop uit, dat in vers
band met de verkiezingen in 1939 de verschillen*
de daarbij betrokken partijen en groepen in deze
rubriek een uiteenzetting zouden willen geven
van hun doel en streven in verband met die ver»
kiezingen. Met het uitspreken van die hoop heb*
ben we tot heden nog geen resultaat gehad.
Daarom komen we er thans op terug, doch nü
met een formeel verzoek.

In April a-s. hebben de verkiezingen plaats
voor de Prov. Staten en in 'Mei of Juni voor de
Gemeenteraden. Door de verschillende partijen
zullen dan weer candidaten worden gesteld, aan*
bevolen en met meer of minder enthousiasme ge»
kozen of niet gekozen. In de hitte van de
strijd der laatste weken komt er dan gewoonlijk
"weinig terecht van zuivere argumentatie en doel*
stelling. Daarom lijkt het ons juist reeds thans
de gelegenheid daartoe open te stellen. En dus
verzoeken wij hierbij de partijen en groepen, die
aan die verkiezingen denken deel te nemen, om
in één. of twee artikelen (van niet te grote om*
vang) hun standpunt uiteen te zetten met betrek*
king tot die verkiezingen. Wij zijn benieuwd
welke partij of groep in dezen het eerst blijk zal
geven van activiteit.

Aangezien verwacht mag worden, dat ditmaal
ook de N.S.B, aan de gemeenteraadsverkiezingen
rn ons land zal deelnemen, wensen we als goede
democraten ook aan deze niet*democratische
partijsafdeling de gelegenheid te geven, haar
standpunt in deze rubriek mee te delen, toe te

lichten en te verdedigen, mits zij dat op volko*
men zakelijke wijze weet te doen.
Nadat alle partijen en groepen het eigen stand*

punt hebben uiteengezet, zal er gelegenheid wor*
den gegeven tot bestrijding over en weer, terwijl

dan ook niet=partijgangers hun licht mogen laten
schijnen.
Ons dunkt, dat de Zandvoortse Courant aldus

op de beste wijze meewerkt aan een degelijke
voorbereiding van. de komende verkiezingen, een
voorbereiding, die de wekrelijk bonasfide par*
tijen en groepen niet anders dan op prijs zullen
kunnen stellen.

Dat wij dan ook op hun aller medewerking
mogen rekenen!
Democraten van Zandvoort, weest actief!

DE REDACTIE.

Geachte Redactie, In de Democratische Brie*

ven heeft onze vriend Dïxi twee weken achter
elkaar geschreven onder de titel „De bezuini*

gingsziekte", wat ik met belangstelling heb ge*

lezen, ook het antwoord van deze week van het
bestuur van Volksonderwijs te Zandvoort.
'Ook ben ik het eens met de aanhef, dat het

voor gemeenteraden tegenwoordig geen benij*

denswaardige taak is. !Nu 'kunnen wij wel de
schuld geven aan onze woordvoerders jn ge*

meente'. Provinciale Staten of Kamer, dat zij

steeds weer zwichten voor wat de centrale re*

gering wil en maar steeds toegeven aan wat zij

voorsohrijven.
Maar moeten wij niet veel meer de schuld

zoeken bij ons zelf, bij de ouders en opvoeders,

die toch zeker de plicht hebben om op het ge*

bied van onderwijs het beste voor hun kinderen

op te eisen met alle middelen die hun ten dienste

staan?
Hebben wij niet de plicht om onze stem eens

te laten horen tegen het onrecht, dat onze kin*

deren wordt aangedaan door de steeds weer door*

gevoerde bezuinigingen op onderwijsgebied?
Wordt het niet noodzakelijk, dat de leerlingen*

schaal vooral in de kleinere gemeenten wordt
verlaagd?
"Wordt het niet eens tijd, wanneer de regering

doorgaat met haar bezuinigingstactiek en zich

niet stoort aan Kamer of Gemeenteraden, dat
wij als ouders haar eens een halt toeroepen en
achter onze Kamerleden en gemeenteraden staan

en hun helpen in deze strijd tegen de verslechte*

ringen van onderwijs?
Maar wat doen de ouders in het algemeen hier

tegen? Niets, het gaat langs hun heen en ze la*

ten het aan de enkelingen over.

Wij hebben op iedere school een ouder*com*
missie, die bij de wet op het lager onderwijs ver*

plichtend is gesteld volgens art. 20 van deze wet
van 1920.
iMaar als er een ouderavond wordt uitgeschre»

ven, hoc weinigen zijn er dan, die gehoorgeven
aan zo'n oproep, het zijn altijd dezelfden, die wij

op zulke avonden zien.

Begrijpen de ouders niet, dat deze avonden ook
in het belang van het onderwijs zijn en in dat

van hun kinderen?
De regering schijnt niet te begrijpen, dat goed

onderwijs de kracht is van een groot volk. Het
is toch de grondslag voor de jeugd, waar zij !a»

ter op bouwen moet en in de eerste plaats het

lager onderwijs, dat is het fundament. Hoe
beter het lager onderwijs ' hoe sterker en krach*

tiger volk in de toekomst.
Wanneer een boom geplant wordt in arme

orond, kan hij dan groeien, kan hij dan vruchten

afwerpen, is hij dan bestand tegen sterke winden

en stormen? Neen, dan is hij arm aan vrucht en

is niet bestand tegen de stormen. Dan alleen kan

hij groeien, wanneer de grondslag goed is, wan*

neer deze igoed toewerkt is, dan pas kan hjij

groeien en vrucht afwerpen en is hij bestand

tegen stormen. 'En zo is het ook met onze jeugd,

met onze kinderen, wanneer zij goed onderwijs

krijgen, goed lager onderwijs, dan is dat de goe*

de aarde, waarop zij in hun latere leven voort

kunnen bouwen en vruchten afwerpen en bestand

zijn tegen do stormen des levens. 'Het is een

grote schat in hun latere leven, wat zij in hun
jeugd hebben mee gekregen.

Laat iedere ouder medehelpen, zijt allen strij*

ders voor goed onderwijs!
Strijdt tegen iedere verslechtering van het on*

derwijs! Wanneer wij dit doen, dan zal dat
zeker vruchten afwerpen. Bedenk, het gaat om
het welzijn van Uw kind op latere leeftijd!

C. A. B.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN*
VERKEER.

Huishoudelijk Reglement.
De wijzigingen in onze Statuten in verband

met de reorganisatie van onze Vereniging maken
•het noodzakelijk eveneens het Huishoudelijk Re*
glement te herzien. De leden zullen spoedig een
conceptsreglement ontvangen, hetwelk in een in
de maand December a.s. te beleggen algemene
vergadering zal worden behandeld. Eventuele wij*
zigingen kunnen vóór 1 'December a.s. ingezonden
worden bij het bureau der vereniging.

Verhuizing kantoor.
Gedurende de wintermaanden is het Informatie*
bureau gevestigd: Badhuisplein no. 9. Het tele*

foonnummer blijft 2262.

Loterij.

Bij besluit van B. en W. werd aan onze Vereni*
ging toestemming verleend tot het houden van
een verloting a ƒ 0.10 per lot. Vanaf 12 'Novem*
ber a.s. zijn de loten aan ons kantoor verkrijg*

haar.
Steunt ons werk door zelf enige loten te kopen

en door loten bij vrienden en kennissen te plaat*

sen. De prijzen zijn zeer mooi; de hoofdprijs is

een Waldorp=radiotoestel. De trekking heeft
plaats op 2 Januari 1939.
Voor dengene, die de meeste loten verkoopt,

is een aardige verrassing beschikbaar gesteld.

Grote Feestavond.
Van ons lid, de toneelvereniging „De Schakel",

ontvingen wij het gewaardeerde aanbod om op
Zondag 13 dezer een voorstelling voor de leden
onzer Vereniging te geven.
Na afloop organiseren wij een groot Bal met

tal van attracties. Wij hopen op een buitenge*

woon grote opkomst van onze leden in theater

Groot Badhuis.
Vanaf Maandag tot en met Vrijdag a.s. kunnen

leden op vertoon van diploma 2 kaarten aan
ons kantoor, Badhuisplein 9, afhalen tegen de
gereduceerde prijs van ƒ 0.30 per stuk. Meerdere
bewijzen van toegang, ook voor niet*leden, ƒ 0.50

Verzuimt niet deze feestavond bij te wonen!

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 28 October tot en met 3 Nov 1938.

Geboren: Huig, zoon van H. Paap en A. G.
Web er, Trompstraat 5.

Gehuwd: B. L. W. Bossong en D. J. 'M. Schou*
ten, G. van Ledenbergstraat 101, Amsterdam;
A- van Moppes en M. Groenewoudt, Kribbe*
straat 191, Amsterdam.

Gevestigde personen:
B. Snoeck, van Arnhem, Kostverlorenstr. 24.

A- A. Tadema, van Haarlem, Zandv.laan 247.

N. Krantstauber, van A'dam, Zandv.laan 229.

F. J. M. H. v. Poelvoorde, van NSv. Amstel,
Vuurtorenpad' /.

S. Osinga, van Den Haag, Weimarweg 2.

P. G. Overdum, van A'dam, Brederodestr. 171.

CENTRALE OUDERCOMMISSIE.
Laatstleden Dinsdag 1 Nov. hield de Centrale

Oudercommissie een zeer geanimeerde vergadc*
ring. In principe werd besloten tot het geven van
een Centrale Ouderavond, waarop tevens de
Arits*film vertoond zal worden. Des middags zal

dezelfde film gedraaid worden voor. de kinderen
van alle Openbare Scholen.
Tot leden van het Dagelijks Bestuur werden

gekozen: de heer C. A. Bruidegom, voorzitter;

mevr. A. H. .vd. Mije—Bleumïnk, penn., mevr.
A. M. Meyer—Hameetman, secr.; S. Hennis

—

Dorreboom en de heer A. Paap, bijzittende leden.

SCHOOL C.

De Oudercommissie van School C heeft op
Woensdag 9 November e.k. een ouderavond be*

legd, waar de heer J. Werkhoven een causerie

zal houden.
Tevens zal er gelegenheid zijn voor de ouders

om zich van 7.30 uur tot de aanvang der verga*

dering met het onderwijzend personeel te onder*
houden over gedrag en vorderingen hunner kin*

deren.
Het doel van deze avond is om school en. huis

tot elkaar te brengen, wat vooral in deze tijd

zeer noodzakelijk is. Alle ouders van leerlingen

van deze school zijn natuurlijk hartelijk welkom!
De belangrijke agenda van de7e avond mag een

goede opkomst doen verwachten.

ZILVEREN JUBILEUM.
Üe heer L. Schuiten, Koningstraat 50, herdenkt

op Vrijdag 11 November de dag, dat hij voor 25

jaar in dienst trad bij de Gemeente Amsterdam,
afd. Waterleiding, als stoker. Het zal hem a.s.

Vrijdag niet aan belangstelling onrurckenl

„MENSEN IN 'T PLANTSOEN"
De Haarlemse toneelvereniging „Door Inspan*

ning Uitspanning" , D.LU., geeft a.s. Zondagavond
in theater Groot Badhuis een populaire voorstel»

ling. Opgevoerd zal worden „'Mensen in 't Plant»

soen", een parkgeschiedenis in drie bedrijven van
Peter Dewkin.

SPORT

VOETBAL.

Zeemeeuwen klopt Bloemendaal.

Wat zelfs de meest verstokte aanhangers der
Meeuwen niet durfden verwachten, is gebeurd:
een elftal, bezield met het oude enthousiasme,
heeft op geheel regelmatige wijze de sterke ploeg
van Bloemendaal met 4—2 verslagen. Bravo,

oranjezwarten!
Doordat de wedstrijd Zandvoort—De Germaan

werd uitgesteld, is een grote schare Zandvoor*
ters met de Zeemeeuwen mede naar Bloemendaal
getogen en heeft zich daar, begrijpelijk, niet on*

betuigd gelaten. Het waren niet alleen aanhan*
gors der oranje*zwarten, die hun favorieten luide

hebben aangemoedigd, doch ook supporters der
andere Zandvoortse club, die, met Ripperda, mo*
menteel het meest gebaat zijn met deze eerste

nederlaag der withemden.
Jammer genoeg konden we zelf niet in Bloe*

mcndaal aanwezig zijn, doch naar we vernamen,
heeft vooral de voorhoede van Zeemeeuwen ver*

dicnstelïjk werk verricht. De vleugelspelers Fran*
sen en 'Hendriks waren zeer actief, terwijl het
binnentrio Keesman Sr Terol en Druijf goed
werk deden. Maar boven allen blonk de spil \V.

Keur uit.

De doelpunten werden gemaakt door Hendriks
en Terol, ieder 2, terwijl de tegenpunten uit straf*

schoppen ter wereld kwamen.
Het tweede elftal van Zeemeeuwen kreeg een

kleine 2—1 nederlaag te slikken van A.F.C. 4,

welke laatste thans de leiding onzer plaatsgeno*
ten heeft overgenomen. En vervolgens liet Zand*
voort 2 zich tegen de Volewijckers 3 beide pun*
ten ontfutselen. Onbegrijpelijk, als men bedenkt,
dat het Ie elftal vrij was en dus zonder invallers

gespeeld kon worden. Met dat al gaan de kansen
der geelblauwen in dalende richting.

A.s. Zondag.

staat ons een zeer belangrijke wedstrijd te wach*
ten: de Zeemeeuwen spelen thuis tegen Zand*
voort. Zullen de oranjezwarten, net als in de
eerste klasse het Utrechtse D.O.S., „reuzen»
doders" worden, d.w.z. zullen zij de sterkste ploe»
gen aan hun zegekar binden? Of zullen de geel»

blauwen het juiste tegenspel vinden tegen de
stopper*spil*formatie, iets waarin 7e tot heden
nog nimmer geslaagd zijn? 'De wedstrijd van Zon*
dag zal er het antwoord op geven.

Is het nog nodig het publiek te verzoeken een
sportieve houding aan te nemen? Wij geloven
niet, dat dit nodig is. De wedstrijden tussen de
beide plaatselijke clubs zijn het vorige seizoen
zeer fair geweest. Deze wedstrijd zal er geen uit*

zondering op maken.
J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Wegens het overlijden van den secretaris van
De Germaan, werd de wedstrijd Zandvoort

—

De Germaan afgelast.

Zandvoort 2 kon het tegen Do Volewijckers 2
niet tot een overwinning brengen en verloor in

een gelijkopgaande wedstrijd met 3—2. Tot 10

minuten voor het einde was de stand gelijk,

waarna De Volewijckers uit een penalty het win*
nende doelpunt scoorde Het elftcvl heeft wel
hard gewerkt, maar in de voorhoede lukte het
niet al te goed. Een gelijk spel had de verhou*
ding beter weergegeven.
Zandvoort 3 verloor van 'Halfweg 2 met 4— 1.

Over het algemeen was het een zeer slechte wed*
strijd van ons derde. Het verband was totaal

zoek. En ook werd er zeer slecht geplaatst.

Daarentegen deed Zandvoort 4 het beter door
van Spaarndam met 4—1 te winnen, waardoor
zij de onderste plaats hebben verlaten.

D.K..T. bleek voor Zandvoort 6 te sterk, en
de gecl*blauwen verloren dan ook met 3—0.

Junioren a zegevierde met liefst 9— over

Hillegom junioren. Dit was een zeer fraaie wed*
strijd. Onze junioren waren over allo linies ster*

ker. Vooral de voorhoede was zeer productief.

Junioren b gaan ook op de goede weg voort.

Nu werd Heemstede junioren met 4—1 geslagen.

Tenslotte verloren de adspiranten van VI. Vo*
gels met 12 1. Het verschil in grootte was hier

zeer opvallend. En vooral wat lichaamskracht bc*

treft waren onze adspiranten zeer de minderen.

DE DRIE FEESTAVONDEN.
De tweede feestavond, georganiseerd door het

comité, samengesteld uit afgevaardigden van di=

verse plaatselijke verenigingen, was beter bezocht
dan de Donderdagavond. De Zandvoortse Mu*
ziekkapel bracht direct de vrolijke stemming in

de zaal met de pittige muziek, waarna de Chr.

Zangvereniging „Immanuël" enige prachtige lie*

deren ten gehore bracht. Ook het Öndcrl. Hulp*
betoon's Mannenkoor had veel succes. Na de
pauze volgde de opvoering van het blijspel „De
Kribbebijter" in clrio bedrijven. „Ons Toneel"
speelde dit stuk zeer vlot en telkens stegen lach*

salvo's op. De avond werd met een bal besloten.

Zaterdagavond was de zaal van Groot Badhuis
met ruim vijfhonderd personen gevuld, die van
een goed programma hebben genoten. De Zand»
voortse Muziekkapel opende het programma,
waarna de herensardeling van de gymnastiekver*
eniging „Oefening 'Staalt Spieren" énige prachtige
demonstraties aan het hoogrek gaf. Met spanning
volgden allen do verrichtingen van dit kleine

corps en een donderend applaus was de goede
beloning.
Na de pauze bracht do toneelvereniging „Op

Hoop van Zegen" het blijspel „Geen dubbeltje

in z'n zak" in drio bedrijven van Henk Bakker
en J. W. van der Heiden. Door het plotseling be»

Zandvoort speelt a.s. Zondag tegen haar
plaatsgenoten 'Zeemeeuwen, die j.1. Zondag kans
zag over Bloemendaal te zegevieren. We hopen,
dat het een prettige wedstrijd mag worden. Ons
eerste zal zich wel geheel moeten geven om te
winnen, waartoe wij haar wel in staat achten.
Verrassingen zijn echter altijd mogelijk.
Zandvoort 2 en 3 zijn vrij. Zandvoort 4 moet

naar Kenau en zal proberen minstens 1 puntje
machtig te worden.
Zandvoort 5 gaat bij Zeemeeuwen 4 op bezoek,

terwijl Zandvoort ó tegen D-I.O. 4 ten strijde
trekt op eigen terrein.

Junioren a speelt tegen DeCeO jun., en het
zal zeker niet zo gemakkelijk gaan als j.1. Zon»
dag, alhoewel wc toch op een overwinning reke»
nen.

Junioren b 'kan tegen iH.F-C. d, mits er goed
wordt aangepakt, zeker de puntjes mee naar huis
nemen.

Zaterdagmiddag spelen de adspiranten thuis
tegen Haarlem adspiranten. Volhouden maar
jongens, al wordt het ook een nederlaag!

Het volledige programma voor a.s. Zondag is:

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 2 uur.
Kenau—Zandvoort 4, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 10 uur.

Zandvoort 6—DJ.O. 4, 10 uur.

Junioren a—DeCeO jun.. 12 uur.

II.F.C. jun. d—Junioren b, 12 uur.

Zaterdagmiddag:
Zandvoort a adsp Haarlem a, 3 uur.

J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358

Uitslagen van Zondag LI.:

Bloemendaal 1—Zeemeeuwen 1, 2—

4

Zeemeeuwen 2—A.F.C. 4, 1—2.

Zeemeeuwen 3—Kenau, 3—2.

Heemstede 2—Zeemeeuwen 4, 3—1.

Zeemeeuwen 5—E.T.O. 2, 3—1.

E.D.O. c jun Zeemeeuwen jun., 3—7.

Adspirantemcompetitie:
Bloemendaal a—Zeemeeuwen a, 2—2.

Bloemendaal c—Zeemeeuwen b, 3—2. >
"-

Vastgesteld voor Zondag a.s. '* ^
Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 2 uur.
S.N.A. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur. '-"

Spaarndam—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 10 uur.
Zeemeeuwen jun V.V.H, jun., 10 uur.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen adsp. c—E.D.O. adsp. c, 3 uur.

Aan de leden wordt medegedeeld, dat de trai*

ning op Donderdag is komen te vervallen. Voort*
aan iedere Vrijdagavond van 7.30—9.30 trainen
onder leiding van Fred. Pagman op het terrein-
In verband met de wedstrijd tegen onze zuster*

vereniging „Zandvoort" zal in de morgenuren van
10—12 uur een kaartenvoorverkoop worden ge*
houden op het terrein.

Aanvragen van plaatsbewijzen voor de wed»
strijd Nederland—Duitsland op Zondag 11 Dec.
a.s. in het Feijenoord*stadion te Rotterdam kun»
nen alleen geschieden: Maandagavond 7 Sept. in
CafésRest. „Neuf", iHaltestraat 25.

Als nieuwe leden werden voorgesteld en aan»
genomen de heren V. Paap en A. Brands.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering en
clubavond.

VOETBAL.
Uitslagen R-K.F..-

T.Z.B. 1—
.K.R.V., 3—0.

I.E.V. 4—T.Z.B. 2, 2—3

UITSLAGEN 'HOCKEY
Heren:

Zandvoort 1—H.D.M. 2, 1—2.
B.M-H.C. 4—Zandvoort 2, 5—0.
Zandvoort 3—Alkmaar 3, 1—3.

Dames:
Zandvoort l—H.B. 5, 2—4.
Strawberries 2—Zandvoort 2, —15.

HANDBAL _ O.S.S
De dames hebben j.1. Zondag met 2— de over»
winning moeten laten aan de Lijnden, hoewel het
een vrij gelijk opgaande strijd was en de uitslag

2— geenszins verdiend was.
De dames zijn a.s. Zondag vrij en de heren spe»

len om 10.30 tegen een elftal uit Zaandam. Het
zal voor O.S.S. een harde dobber wezen om 'n

gelijkwaardige strijd te leveren, terwijl boven»
dien het elftal enige goede spelers moet missen.

Een reden te meer voor ieder, die iets voor de
handbalsport voelt, zich bij J. v.d. Meer, Post*

straat 4 als lid op te geven, of althans eens te

komen kijken en mee te trainen.

Aanstaande Zaterdagmiddag 4.45 trainen aan
de Zandvoortsclaan.

danken van een lid, dat een hoofdrol vervulde,

verleende een van de schrijvers van het stuk, de
heer Van der Heiden, zijn medewerking in de ver»

tolking van de rol van Sanders. Zijn succes, even»

als dat van zijn medespelers, was zeer groot en er

werd dan ook hartelijk gelachen om de dolkomi»

scho situaties, die telkens ontstonden.
De heer Beekhuis dankte de spelers, in 't bij»

zonder den heer Van der Heiden. De avond werd
besloten met een bal, dat tot ruim drie uur in de
nacht duurde.
Het comité besloot Zaterdagavond nog een

vierde avond te organiseren en wel op Zondag*
avond om de kosten te dekken. Deze mededeling
werd wel met applaus ontvangen, doch het be»

zoek was Zondagavond zeer klein te noemen.
Ons Toneel liet zich hierdoor echter niet beïn»

vloeden en voerde met succes weer op het 'blij»

spel ,De Kribbebijter".

COLLECTE.

De collecte voor „Practischo Hulp", welke 1.1.

Woensdag alhier gehouden werd, bracht op
ƒ 56.09.

Zéér hartelijk dank aan gevers en damcs*col»

lectanten.
Mevr. y .Zeijl, Regentesseweg 3.
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COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Bestrijding jeugdwerkloosheid.

Is het in ons vorig overzicht omtrent de jonge
•timmerlieden wel duidelijk geworden van hoeveel

en hoe groot belang het is om in alle onderdelen
van het vak bekend te zijn en hoe gemakkelijk
men dit in een bouw van eenvoudige constructies

kan aanbieden, thans zullen wij de jeugdige met»
selaars bespreken. Weer wordt de vraag gesteld,

3ioe is de opleiding in de practijk en hoe in het
onderhavige geval. In de practijk van het vak is

het toch genoeg bekend, dat de jongen die zich

>bij een patroon aanbiedt om het metselvak te

leren, in de eerste jaren bijna nooit de gehele

dag een troffel in de hand krijgt. Want als zo'n

jongen, vooral wanneer hij een beetje flink uit

de kluiten geschoten is, voor een halve opperman
wordt gebruikt, dan is dat helemaal niet vreemd.
Zo'n jongmens krijgt een goede beurt in stenen
hegieten, stenen sjouwen, gevels uitkrabben, hels

pen steigers maken en allerhande klusjes die wel
tot het vak behoren, maar die zijn eerste ijver

spoedig doen bekoelen. Hij begint te begrijpen,

dat het op deze manier nog heel lang duurt, eer

hij aanspraak kan maken op de titel „metselaar".

Niet iedere jongen kan met Vader mee op de
steiger; jongens, die zonder goede kennissen op 't

bouwwerk aan de gang gaan, maken inderdaad 'n

moeilijke tijd mee, al zijn er natuurlijk uitzonde»

ringen.
Nu willen we niet beweren, dat uit bovenge»

noemde jongens geen goede metselaars kunnen
voortkomen, integendeel, omdat ze van alles moe=
ten aanpakken worden ze zo gehard en zijn ze

niet bang voor een paar vuile handen, maar het

duurt zo lang.

En hoe gaat het met de opleiding van deze jon»

gelui in het door ons voorgenomen object? Waar
in het eerste geval enige jaren worden ge»

bruikt om in de finesses van het vak te worden
ingeleid, daar duurt dit in het tweede geval hoog»
stens één jaar, want in het voorgenomen object

maakt de jongen vanzelf alles mee, vanaf het gra»

ven en verharden der funderingsleuven tot het

plaatsen van de schoorsteenkap toe. Logisch is

natuurlijk, dat hij ook hier moet leren hoe de
metselspecie wordt bereid in haar verschillende

samenstellingen. Ook dat hij hier moet helpen bij

het maken van de steigers en de juiste vochtig»

heid moet leren kennen van de te verwerken ste»

rien, maar ook, en dit is het voornaamste, hij mag
dadelijk mecmetselen, zijn verlangen om iets sa»

men te stellen en ook aan het „schone -werk" te

mogen meehelpen, gaat snel in vervulling. Zo'n
opleiding is dus de meest practische.

Dat men er nu zijn voordeel mee doe!
De Commissie.

ZANDVOORT, 26 October 193S.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H. Wordt vervolgd.

DE BILT seint:

WIND OP KOIV1ST
Voorliet Uw deuren en ramen van

TOCHTSTRÏP
W* Dorsman - Achterom 1

De luchtreis van de Peaasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

56- Midden in het negerdorp was een open
plek. Daar hing, aan drie palen, een grote ijzeren
pot. De pot werd half met water gevuld en een
groot vuur er onder aangelegd. Meneer Van Em»
men werd gedwongen er in te stappen en je be»
grijpt, hoeveel lust hij had om er weer uit te ko»
men. Maar telkens als hij op wou staan, werd hij

met de speerpunten weer teruggeduwd. Ach, wat
'n angst! Was er dan niemand die hem te hulp
kwam?

57. Gelukkig! Juist op het ogenblik, dat de
eerste stoomwolkjes uit de pot opstegen, klonk
het gehuil van leeuwen, gevolgd door de angstige
kreten der negers: „Leeuwen! Leeuwen! 'Help!

Help!" Door een geweldige angst aangegrepen,
vluchtten de inboorlingen weg in alle richtingen.
Meneer Van Emmen zette grote ogen op van ver»
rassing: het was Herr Untermeier met Hans en
z'n leeuwen!

13. Wij zitten te bibberen van de kou
en daarom kom ik maar bij jou.

14. De baas zag hem eens lachend aan
Juist, 'Kees, daar heb je goed aan gedaan.

Tandheelkundig Instituut
KostveHorenstraat 5 — Telefoon 2453

n.m.

Spreekuren: Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag n.m. 2—4
en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

v.m. 10—11.30 uur.

n.m. 7—8.30 uur.

7—8.30 uur.
uur.

DE VRAAG
wat zullen wij voor de Boterham halen

OPGELOST !

Nergens groter verscheidenheid.
Nergens beter kwaliteit.

EN TOCH NIET DUUR!
SMEERWORST a . . . . 16 et per ons

Het is een delicatesse voor de boterham.

Schouderham, per ons 18 cent
Gekookte worst, per ons vanaf 12 cent
Leverworst, per ons 8 cent
Haagse leverworst, per ons 12 cent
Bloedworst, per ons 9 cent
Prima Archide sla»oIie, per fles 59 cent
Azijn, per fles 10 cent

Fijne gekookte Worst en Smeerworst van
Stegeman

Pot MAYONNAISE, vanaf 20 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Leverkaas Gr°™ snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees van fa Cohen

ALS RECLAME:
LEIDSE KAAS, per ons 6 et

2 BLIK ZALM 28 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Onze bijzondere kwaliteit SALANO KOFFIE,
van de Hag Maatschappij, 28 cent per half pond.

Ziet de Etalage l Ziet de Etalage I

I. J. Knotter, Haltestraat 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

De
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ZANDVO
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADC^OURAN 1 OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

sroor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers 0.10

GIRO No. 9446

uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 . .• elke regel meer ƒ Ö.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.SQ

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Op de grondslag van het militairisme kan

men geen beschaving organiseren.

ROOSEVELT.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Nogmaals: Democraten, weest actief!

Twee maanden geleden, bij de heropening van
deze rubriek, spraken we de hoop uit, dat in vers
band met de verkiezingen in 1939 de verschillen»
de daarbij betrokken partijen en groepen in deze
rubriek een uiteenzetting zouden willen geven
van hun doel en streven in verband met die ver»
kiezingen. Met het uitspreken van die hoop heb»
ben we tot heden nog geen resultaat gehad.
Daarom komen we er thans op terug, doch nü
met een formeel verzoek.

In April a-s. hebben de verkiezingen plaats
voor de Prov. Staten en in 'Mei of Juni voor de
Gemeenteraden. Door de verschillende partijen
zullen dan weer candidaten worden gesteld, aan»
•bevolen en met meer of minder enthousiasme ge»
kozen of niet gekozen. In de hitte van de
strijd der laatste weken komt er dan gewoonlijk
weinig terecht van zuivere argumentatie en doel»
stelling. Daarom lijkt het ons juist reeds thans
de gelegenheid daartoe open te stellen. En dus
verzoeken, wij hierbij de partijen, en groepen, die
aan die verkiezingen denken deel te nemen, om
in één of twee artikelen (van niet te grote om»
vang) hun standpunt uiteen te zetten met betrek»
king tot die verkiezingen. Wij zijn benieuwd
welke partij of groep in dezen het eerst blijk zal
geven van activiteit.

Aangezien verwacht mag worden, dat ditmaal
ook de N.S.B, aan de gemeenteraadsverkiezingen
m ons land zal deelnemen, wensen we als goede
democraten ook aan deze niet»democratische
partijsafdelïng de gelegenheid te geven, haar
standpunt in deze rubriek mee te delen, toe te

lichten en te verdedigen, mits zij dat op volko»
men zakelijke wijze weet te doen.
Nadat alle partijen en groepen het eigen stand»

punt hebben uiteengezet, zal er gelegenheid wor»
den gegeven tot bestrijding over en weer, terwijl

dan ook niet=partijgangers hun licht mogen laten
schijnen.
Ons dunkt, dat de Zandvoortse Courant aldus

op de beste wijze meewerkt aan een degelijke
voorbereiding van de komende verkiezingen, een
voorbereiding, die de wekrelijk bonasfide par»
tijen en groepen niet anders dan op prijs zullen
kunnen stellen.

Dat wij dan ook op hun aller medewerking
mogen rekenen!
Democraten van Zandvoort, weest actief!

DE REDACTIE.

Geachte Redactie, In de Democratische Brie»

ven heeft onze vriend Dïxi twee weken achter
elkaar geschreven onder de titel „De bezuini»
gingsziekte", wat ik met belangstelling heb ge»

lezen, ook het antwoord van deze week van het
bestuur van Volksonderwijs te Zandvoort.
'Ook ben ik het eens met de aanhef, dat het

voor gemeenteraden tegenwoordig geen benij»

denswaardige taak is. iNu kunnen wij wel de
schuld geven aan onze woordvoerders in ge»

meente', Provinciale Staten of Kamer, dat zij

steeds weer zwichten voor wat de centrale re»

gering wil en maar steeds toegeven aan wat zij

voorschrijven.
Maar moeten wij niet veel meer de schuld

zoeken bij ons zelf, bij de ouders en opvoeders,
•die toch zeker de plicht hebben om op het ge»

bied van onderwijs het beste voor hun kinderen
op te eisen met alle middelen die hun ten dienste

staan?
Hebben wij niet de plicht om onze stem eens

te laten horen tegen het onrecht, dat onze kins-

deren wordt aangedaan door de steeds weer door»
gevoerde bezuinigingen op onderwijsgebied?
Wordt het niet nood-zakelijk, dat de leerlingen»

schaal vooral in de kleinere gemeenten wordt
verlaagd?
Wordt het niet eens tijd, wanneer de regering

doorgaat met haar bezuinigingstactiek en zich

niet stoort aan Kamer of Gemeenteraden, dat

wij als ouders haar eens een halt toeroepen en
achter onze Kamerleden en gemeenteraden staan

en hun helpen in deze strijd tegen de verslechte»

ringen van onderwijs?
Maar wat doen de ouders in het algemeen hier

tegen? Niets, het gaat langs hun heen en ze la»

ten het aan de enkelingen over.

'Wij hebben op iedere school een ouderzcom:
missie, die bij de wet op het lager onderwijs ver»

plichtend is gesteld volgens art. 20 van deze wet
van 1920.
iMaar als er een ouderavond wordt uitgeschre»

ven, hoc weinigen zijn er dan, die gehoorgeven
aan zo'n oproep, het zijn altijd dezelfden, die wij

op zulke avonden zien.

Begrijpen de ouders niet, dat deze avonden ook
in het belang van het onderwijs zijn en in dat

van hun kinderen?
'De regering schijnt niet te begrijpen, dat goed

onderwijs de kracht is van een groot volk. Het
is toch de grondslag voor de jeugd, waar zij !a»

ter op bouwen moet en in de eerste plaats het

lager onderwijs, dat is het fundament. Hoe
beter het lager onderwijs ' hoe sterker en krach»

tiger volk in de toekomst.
Wanneer een boom geplant wordt in arme

orond, kan hij dan groeien, kan hij dan vruchten

afwerpen, is hij dan bestand tegen sterke winden

en stormen? Neen, dan is hij arm aan vrucht en

is niet bestand tegen de stormen. Dan alleen kan

hij groeien, wanneer de grondslag goed is, wan»

neer deze igoed toewerkt is, dan pas kan hfj

groeien en vrucht afwerpen en is hij bestand

tegen stormen. 'En zo is het ook met onze jeugd,

met onze kinderen, wanneer zij goed onderwijs

krijgen, goed lager onderwijs, dan is dat de goe»

de aarde, waarop zij in hun latere leven voort

kunnen bouwen en vruchten afwerpen en bestand

zijn tegen do stormen des levens. Het is een

grote schat in hun latere leven, wat zij in hun
jeugd hebben mee gekregen.

Laat iedere ouder medehelpen, zijt allen strij»

ders voor goed onderwijs!
Strijdt tegen iedere verslechtering van het on»

derwijs! Wanneer wij dit doen, dan zal dat
zeker vruchten afwerpen. Bedenk, het gaat om
het welzijn van Uw kind op latere leeftijd!

C. A. B.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER.

Huishoudelijk Reglement.
De wijzigingen in onze Statuten in verband

met de reorganisatie van oïize Vereniging maken
•het noodzakelijk eveneens het Huishoudelijk Re»
glement te herzien. De leden zullen spoedig een
conceptsreglement ontvangen, hetwelk in een in
de maand December a.s. te beleggen algemene
vergadering zal worden behandeld. Eventuele wij»
zigingen kunnen vóór I 'December a.s. ingezonden
worden bij het bureau der vereniging.

Verhuizing kantoor.
Gedurende de wintermaanden is het Informatie»
bureau gevestigd: Badhuisplein no. 9. Het telc»

foonnummer blijft 2262.

Loterij.

Bij besluit van B. en W. werd aan onze Vereni»
ging toestemming verleend tot het houden van
een verloting a f 0.10 per lot. Vanaf 12 'Novem»
ber a.s. zijn de loten aan ons kantoor verkrijg»

baar.
Steunt ons werk door zelf enige loten te kopen

en door loten bij vrienden en kennissen te plaat»

sen. De prijzen zijn zeer mooi; de hoofdprijs is

een Waldorp=radiotoestel. De trekking heeft
plaats op 2 Januari 1939.
Voor dengene, die de meeste loten verkoopt,

is een aardige verrassing beschikbaar gesteld.

Grote Feestavond.
Van ons lid, de toneelvereniging „De Schakel",

ontvingen wij het gewaardeerde aanbod om op
Zondag 13 dezer een voorstelling voor de leden
onzer Vereniging te geven.
Na afloop organiseren wij een groot Bal met

tal van attracties. Wij hopen op een buitenge»

woon grote opkomst van onze leden in theater

Groot Badhuis.
Vanaf Maandag tot en met Vrijdag a.s. kunnen

leden op vertoon van diploma 2 kaarten aan
ons kantoor, Badhuisplein 9, afhalen tegen de
gereduceerde prijs van ƒ 0.30 per stuk. Meerdere
bewijzen van toegang, ook voor niet»Ieden, ƒ 0.50

Verzuimt niet deze feestavond bij te wonen!

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 28 October tot en met 3 Nov 1938.

Geboren: Huig, zoon van H. Paap en A. G.
Weber, Trompstraat 5.

Gehuwd: B. L. W. Bossong en D. J. 'M. Schou»
ten, G. van Ledenbergstraat 101, Amsterdam;
A- van Moppes en M. Groenewoudt, Kribbe»
straat 191, Amsterdam.

Gevestigde personen:
B. Snoeclc, van Arnhem, Kostverlorenstr. 24.

A- A. Tadema, van Haarlem, Zandv.laan 247.

N. Krantstauber, van A'dam, Zandv.laan 229.

F. J. M. H. v. Poelvoorde, van NV. Amstel,
Vuurtorenpad'/.

S. Osinga, van Den Haag, Weimarweg 2.

P. G. Overdum, van A'dam, Brederodestr. 171.

CENTRALE OUDERCOMM1SSIE.
Laatstleden Dinsdag 1 Nov. hield de Centrale

Oudercommissie een zeer geanimeerde vergadc»
ring. In principe werd besloten tot het geven van
cen Centrale Ouder»avond, waarop tevens de
AritS'film. vertoond zal worden. Des middags zal

dezelfde film gedraaid worden voor. de kinderen
van alle Openbare Scholen.
Tot leden van het Dagelijks Bestuur werden

gekozen: de heer C. A. Bruidegom, voorzitter;

mevr. A. H. .vd. Mije—Bleumink, penn., mevr.
A. M. Meyer—Hameetman, secr.; S. Hennis

—

Dorreboom en de heer A. Paap, bijzittende leden.

SCHOOL C.

De Oudercommissie van Schoot C heeft op
Woensdag 9 November e.k. een ouderavond be»

legd, waar de heer J. Werkhoven een causerie

zal houden.
Tevens zal er gelegenheid zijn voor de ouders

om zich van 7.30 uur tot de aanvang der verga»

dering met het onderwijzend personeel te onder»
houden over gedrag en vorderingen hunner kin»

deren.
Het doel van deze avond is om school en huis

tot elkaar te brengen, wat vooral in deze tijd

zeer noodzakelijk is. Alle ouders van leerlingen

van deze school zijn natuurlijk hartelijk welkom!
De belangrijke agenda van deze avond mag een

goede opkomst doen verwachten.

ZILVEREN JUBILEUM.
'De heer L. Schuiten, Koningstraat 50, herdenkt

op Vrijdag 11 November de dag, dat hij voor 25

jaar in dienst trad bij de Gemeente Amsterdam,
afd. Waterleiding, als stoker. Het zal hem a.s.

Vrijdag niet aan belangstelling onrurckenl

„MENSEN IN 'T PLANTSOEN"
De Haarlemse toneelvereniging „Door Inspan»

ning Uitspanning" , D.I.U., geeft a.s. Zondagavond
in theater Groot Badhuis een populaire voorstel»

ling. Opgevoerd zal worden „'Mensen in 't Plant»

soen", een parkgeschiedenis in drie bedrijven van
Peter Dewkin.

SPORT

VOETBAL.

Zeemeeuwen klopt Bloemendaal.

Wat zelfs de meest verstokte aanhangers der
Meeuwen niet durfden verwachten, is gebeurd:
een elftal, bezield met het oude enthousiasme,
heeft op geheel regelmatige wijze de sterke ploeg
van Bloemendaal met 4—2 verslagen. Bravo,

oranjezwarten!
/Doordat de wedstrijd Zandvoort—De Germaan

werd uitgesteld, is een grote schare Zandvoor»
ters met de Zeemeeuwen mede naar Bloemendaal
getogen en heeft zich daar, begrijpelijk, niet on»
betuigd gelaten. Het waren niet alleen aanhan»
gers der oranje»zwarten, die hun favorieten luide

hebben aangemoedigd, doch ook supporters der
andere Zandvoortse club, die, met Ripperda, mo»
menteel het meest gebaat zijn met deze eerste

nederlaag der withemden.
Jammer genoeg konden we zelf niet in Bloe»

mendaal aanwezig zijn, doch naar we vernamen,
heeft vooral de voorhoede van Zeemeeuwen ver»
dicnstelïjk werk verricht. De vleugelspelers Fran»
sen en 'Hendriks waren zeer actief, terwijl het
binnentrio Keesman Sr Terol en Druijf goed
werk deden. Maar boven allen blonk de spil \V.

Keur uit.

De doelpunten werden gemaakt door Hendriks
en Terol, ieder 2, terwijl de tegenpunten uit straf»

schoppen ter wereld kwamen.
Het tweede elftal van Zeemeeuwen kreeg een

kleine 2—1 nederlaag te slikken van A.F.C. 4,

welke laatste thans de leiding onzer plaatsgeno»
ten heeft overgenomen. En vervolgens liet Zand»
voort 2 zich tegen de Volewijckers 3 beide pun»
ten ontfutselen. Onbegrijpelijk, als men bedenkt,
dat het Ie elftal vrij was en dus zonder invallers

gespeeld kon worden. Met dat al gaan de kansen
der geelblauwen in dalende richting.

A.s. Zondag.

staat ons een zeer belangrijke wedstrijd te wach»
ten: de Zeemeeuwen spelen thuis tegen Zand»
voort. Zullen de oranjezwarten, net als in de
eerste klasse het Utrechtse D.O-S., „reuzen»
doders" worden, d.w.z. zullen zij de sterkste ploe»
gen aan hun zegekar binden? Of zullen de geel»

blauwen het juiste tegenspel vinden tegen de
stopper»spil»formatie, iets waarin ze tot heden
nog nimmer geslaagd zijn? 'De wedstrijd van Zon»
dag zal er het antwoord op geven.

Is het nog nodig het publiek te verzoeken een
sportieve houding aan te nemen? Wij geloven
niet, dat dit nodig is. De wedstrijden tussen de
beide plaatselijke clubs zijn het vorige seizoen
zeer fair geweest. Deze wedstrijd zal er geen uit»

zondering op maken.
J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Wegens het overlijden van den secretaris van
De Germaan, werd de wedstrijd Zandvoort

—

De Germaan afgelast.

Zandvoort 2 kon het tegen Do Volewijckers 2
niet tot een overwinning brengen en verloor in

een gelijkopgaande wedstrijd met 3—2. Tot 10
minuten voor het einde was de stand gelijk,

waarna De Volewijckers uit een penalty het win»
nende doelpunt scoorde Het elftal heeft wel
hard gewerkt, maar in de voorhoede lukte het
niet al te goed. Een gelijk spel had de verhou»
ding beter weergegeven.
Zandvoort 3 verloor van 'Halfweg 2 met 4— 1.

Over het algemeen was het een zeer slechte wed»
strijd van ons derde. Het verband was totaal

zoek. En ook werd er zeer slecht geplaatst.

Daarentegen deed Zandvoort 4 het beter door
van Spaarndam met 4—1 te winnen, waardoor
zij de onderste plaats hebben verlaten.

D.K.T. bleek voor Zandvoort 6 te sterk, en
de gecl»blau\ven verloren dan ook met 3—0.

Junioren a zegevierde met liefst 9— over
Hillegom junioren. Dit was een zeer fraaie wed»
strijd. Onze junioren waren over aüo linies ster»

ker. Vooral de voorhoede was zeer productief.

Junioren b gaan ook op de goede weg voort.

Nu werd Heemstede junioren met 4— 1 geslagen.

Tenslotte verloren de adspiranten van VI. Vo»
gels met 12—1. Het verschil in grootte was hier

zeer opvallend. En vooral wat lichaamskracht bc»

treft waren onze adspiranten zeer de minderen.

DE DRIE FEESTAVONDEN.
De tweede feestavond, georganiseerd door het

comité, samengesteld uit afgevaardigden van di=

verse plaatselijke verenigingen, was beter bezocht
dan de Donderdagavond. 'De Zandvoortse Mu»
ziekkapel bracht direct de vrolijke stemming in

de zaal met de pittige muziek, waarna de Chr.
Zangvereniging „Immanucl" enige prachtige lic»

deren ten gehore bracht. Ook het Öndcrl. Hulp»
betoon's Mannenkoor had veel succes. Na de
pauze volgde de opvoering van het blijspel „De
Kribbebijter" in drie bedrijven. „Ons Toneel"
speelde dit stuk zeer vlot en telkens stegen lach»

salvo's op. De avond werd met een bal besloten.

Zaterdagavond was de zaal van Groot Badhuis
met ruim vijfhonderd personen gevuld, die van
een goed programma hebben genoten. De Zand»
voortse Muziekkapel opende het programma,
waarna de heren»afdeling van de gymnastiekver»
eniging „Oefening Staalt Spieren" enige prachtige
demonstraties aan het hoogrek gaf. M'et spanning
volgden allen do verrichtingen van dit kleine

corps en een donderend applaus was de goede
beloning.
Na de pauze bracht do toneelvereniging „Op

Hoop van Zegen" het blijspel „Geen dubbeltje

in z'n. zak" in drio bedrijven van Henk Bakker
en J. W. van der Heiden. Door het plotseling be»

Zandvoort speelt a.s. Zondag tegen haar
plaatsgenoten 'Zeemeeuwen, die j.1. Zondag kans
zag over Bloemendaal te zegevieren. We hopen,
dat het cen prettige wedstrijd mag worden. Ons
eerste yal zich wel geheel moeten geven om te
winnen, waartoe wij haar wel in staat achten.
Verrassingen zijn echter altijd mogelijk.
Zandvoort 2 en 3 zijn vrij. Zandvoort 4 moet

naar Kenau en zal proberen minstens 1 puntje
machtig te worden.
Zandvoort 5 gaat bij Zeemeeuwen 4 op bezoek,

terwijl Zandvoort 6 tegen D-I.O. 4 ten strijde
trekt op eigen terrein.

Junioren a speelt tegen DeCeO jun., en het
zal zeker niet zo gemakkelijk gaan als j,l. Zon»
dag, alhoewel wc toch op een overwinning reke»
nen.

Junioren b 'kan tegen iH.F.C. cl, mits er goed
wordt aangepakt, zeker de puntjes mee naar huis
nemen.

Zaterdagmiddag spelen de adspiranten thuis
tegen Haarlem adspiranten. Volhouden maar
jongens, al wordt het ook een nederlaag!

Het volledige programma voor a.s. Zondag is:

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 2 uur.
Kenau—Zandvoort 4, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 10 uur.
Zandvoort 6—D.I.O. 4, 10 uur.

Junioren a—DeCeO jun.. 12 uur.

II.F.C. jun. d—Junioren b, 12 uur.

Zaterdagmiddag:
Zandvoort a adsp Haarlem a, 3 uur.

J.K.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 235»

Uitslagen van Zondag l.l.:

Bloemendaal 1—Zeemeeuwen 1, 2—

4

Zeemeeuwen 2—A.F.C. 4, 1—2.

Zeemeeuwen 3—Kenau, 3—2.

Heemstede 2—Zeemeeuwen 4, 3—1.

Zeemeeuwen 5—E.T.O. 2, 3—1.

E.D.O. c jun Zeemeeuwen jun., 3—7.

Adspirantenicompetitie:
Bloemendaal a—Zeemeeuwen a, 2—2.

Bloemendaal c—Zeemeeuwen b, 3—2. >

'

Vastgesteld voor Zondag a.s. " ^
Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, 2 uur.
S.N.A. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Spaarndam—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 10 uur.
Zeemeeuwen jun V.V.H, jun., 10 uur.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen adsp. c—E.D.O. adsp. c, 3 uur.

Aan de leden wordt medegedeeld, dat de trai»

ning op Donderdag is komen te vervallen. Voort»
aan iedere Vrijdagavond van 7.30—9.30 trainen
onder leiding van Fred. Pagman op het terrein-
In verband met de wedstrijd tegen onze zuster»

vereniging „Zandvoort" zal in de morgenuren van
10—12 uur een kaartenvoorverkoop worden ge»
houden op het terrein.

Aanvragen van plaatsbewijzen voor de wed»
strijd Nederland—Duitsland op Zondag 11 Dec.
a.s. in het Feijenoord=stadion te Rotterdam kun»
nen alleen geschieden: Maandagavond 7 Sept. in
CafésRest. „Neuf", iHaltestraat 25.
Als nieuwe leden werden voorgesteld en aan»

genomen de heren V. Paap en A. Brands.
A.s- Maandagavond bestuursvergadering en

clubavond.

VOETBAL.
Uitslagen R.K.F.:

T.Z.B. 1—K.R.V., 3—0.
I.E.V. 4—T.Z.B. 2, 2—3

UITSLAGEN HOCKEY
Heren:
Zandvoort 1—H.D.M. 2, 1_2.
B.M-H.C. 4—Zandvoort 2, 5—0.
Zandvoort 3—Alkmaar 3, 1—3.

Dames:
Zandvoort 1—H.B. 5, 2—4.
Strawberries 2—Zandvoort 2, —15.

HANDBAL — O.S.S
Do dames hebben jJ. Zondag met 2— de over»
winning moeten laten aan de' Lijnden, hoewel het
een vrij gelijk opgaande strijd was en de uitslag

2— geenszins verdiend was.
De dames zijn a.s. Zondag vrij en de heren spe»

len om 10.30 tegen een elftal uit Zaandam. Het
zal voor O.S.S. een harde dobber wezen om 'n

gelijkwaardige strijd te leveren, terwijl boven»
dien het elftal enige goede spelers moet missen.

Een reden te meer voor ieder, die iets voor de
handbalsport voelt, zich bij J. v.d. Meer, Post»

straat 4 als lid op te geven, of althans eens te

komen kijken en mee te trainen.

Aanstaande Zaterdagmiddag 4.45 trainen aan
de Zandvoortsclaan.

danken van cen lid, dat een hoofdrol vervulde,

verleende een van de schrijvers van het stuk, de
heer Van der Heiden, zijn medewerking in de ver»

tolking van de rol van Sanders. Zijn succes, even»

als dat van zijn medespelers, was zeer groot en er

werd dan ook hartelijk gelachen om de dolkomi»
scho situaties, die telkens ontstonden.

De heer Beekhuis dankte de spelers, in 't bij»

zonder den heer Van der Heiden. De avond werd
besloten met een ba), dat tot ruim drie uur in de
nacht duurde.
Het comité besloot Zaterdagavoad nog een

vierde avond te organiseren en wel op Zondag»
avond om de kosten te dekken. Deze mededeling
werd wel met applaus ontvangen, doch het be»

zoek was Zondagavond zeer klein te noemen.
Ons Toneel liet zich hierdoor echter niet beïn»

vloeden en voerde met succes weer op het 'blij»

spel ,.De Kribbebijter".

COLLECTE.

De collecte voor „Practischc Hulp", welke 1.1.

Woensdag alhier gehouden werd, bracht op
ƒ 56.09.

Zéér hartelijk dank aan gevers en dames»col»

lectanten.
Mevr. v .Zeijl, Regentesseweg 3.
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POLITIE.VOETBA'LWEDSTRIJD.
Nadat op 20 October j.l. het Zandvoorts Po»

litie»elftal in IJmuidcn een 4—1 overwinning had
bevochten op een elftal der Politie van die ges
meente, vond Dinsdagmiddag op het gemeentes'
lijk Sportterrein alhier Ido returnmatch plaats.
Onder zeer ongunstige weersomstandigheden liet

scheidsrechter Schut om 2.14 uur beginnen. De
IJmuidenaren wonnen de toss en verkozen met
de stormwind in de rug te spelen. Hun elftal

kwam op volle sterkte uit, zij hadden o.a. den
agent K. Haak, speler van het eerste elftal der
eerste klasse voetbalvereniging „Stormvogels",
in de gelederen. Gesteund door de wind opende
IJmuiden aanstonds een krachtig offensief, dat
slechts met de grootste moeite door de Zand*
voortse verdediging werd gekeerd. Een zware
regenval, die vooral voor onze politiemensen, die
de striemende regen in het gezicht kregen, een
grote handicap betekende, maakte behoorlijk spel
onmogelijk. Het veld was spoedig spiegelglad.
Na 20 minuten spelens, toen beide ploegen Iets
terlijk van het water dropen, maakte één der
Zandvoorters hands in het strafschopgebied. De
aan IJmuiden toegekende strafschop werd hard
door Haak ingeschoten, doch de Zandvoort»doel»
man keerde het schot meesterlijk. Niettemin kon
de toegelopen rechtsbinnen de teruggesprongen
bal in het doel plaatsen. Even later was de regen»
bui dermate in kracht toegenomen, dat verder
spelen onmogelijk bleek. De scheidsrechter onder
brak het spel, waarna de spelers zich zoveel mo>
gelijk van droge kleding voorzagen. Toen een
kwartier later de strijd met wisseling van doelen
werd hervat, 'bleek de 'harde wind óók gedraaid
te zijn, zodat Zandvoort wederom tegen wind in
moest spelen! 'Onder deze omstandigheden geluk»
te het de Zandvoorters slechts enige malen, dank
zij snelle open aanvallen, in het IJmuidense doel»
gebied door te dringen. Verder speelde de strijd
zich nagenoeg alléén op de Zandvoortse helft
af. Toen IJmuiden kans zag de vette bal, die den
keeper door de vingers gleed, in het Zandvoort»
doel te deponeren, was de strijd beslist. Zand»
voort speelde onder veel tegenslag verder en kon
niet voorkomen, dat IJmuiden voor het einde nog
eens doelpuntte. Onze politie»mannen speelden
ver beneden hun vorm. Aldus behaalde IJmuiden
een geflatteerde overwinning en nam de zo vurig
begeerde revanche mee naar huis.

Anderer armoede kan nooit ons voordeel
zijn, zei Chamberlain een dezer dagen.
Conclusie: de gemiddeld grootste welvaart
wordt verkregen bij Economische welvaart,
zoals ook de Bellamy»vereniging propa»
geert. Streeft naar economische gelijkheid
en sluit U aan.

Ï.V.B. afd. Zandvoort.

Z.H-C. HEEFT EEN NIEUW TERREIN.
Zondagmiddag geschiedde onder zeer grote be=

langstelling van autoriteiten de officiële opening
van de terreinen en het clubhuis aan de Nic.
Beetsstraat van de Zandvoortse Hockey Club.
Aanwezig -waren o.a. Burgemeester H. van Al»

phen en echtgenote; de wethouders C. Slegers en
A. J. van der JVIoolen; verschillende raadsleden
en besturen van enige sportverenigingen.
De voorzitter, de heer J. A. B. van Pagee,

heette in het bijzonder welkom den heer en me»
vrouw Van Alphen en andere genodigden. De
Zandv. Hockey Club heeft nu de beschikking ge»

kregen over een prachtige accomodatie, welke
-niet te vergelijken is met het terrein aan de
Zandvoortselaan. Het was op het vorige veld al»

tijd wel prettig om te spelen, waarvoor een woord
van dank aan de voetbalvereniging „Zandvoort"
zeer zeker op zijn plaats is, aldus spreker. Ook
een woord van dank aan het Gemeentebestuur,
>dat op alle mogelijke manieren heeft getracht het
terrein zo goed mogelijk af te leveren, in samen»
werking met de 'Ned. Heide Maatschappij. De
toestand van de vereniging is zeer gunstig te

noemen; er heerst een prettige geest, terwijl de
prestaties gedurende de vier jaren van bestaan
zeer goed waren. In deze competitie vallen de
verrichtingen van het eerste hercn»elftal wel
enigszins tegen, doch men zou eens verwaand
kunnen worden in de promotie»afdelingl
Burgemeester Van Alphen achtte het-begrijpe»

lijk, dat vele verenigingen jaloerse blikken naar
deze prachtige terreinen van de Gemeente Zand»
voort zullen werpen, doch spreker hoopte, dat

men de medewerking van het gemeentebestuur
zou weten te waarderen. In vier jaar heeft het
eerste herenelftal geen wedstrijd verloren en eerst

nu is dit wel het geval. De prestaties zullen ech»

ter onder de goede leiding van het bestuur weer
spoedig goed genoemd kunnen worden.
De uitslag van een wedstrijd is wel belangrijk,

doch de hoofdzaak is, dat er fair gespeeld wordt.

Spreker verheugde zich. erover, dat in de hockey»

sport het amateurisme aanwezig gebleven is, het»

geen men 'bij het voetbalspel zich wel eens af»

vraagt.
Vervolgens hees de 'burgemeester de Z.H.C.»

vlag onder het uitspreken van de wens, dat de
elftallen van de Zandvoortse Hockey Club steeds

op waardige wijze dit complex terreinen zullen

bespelen.
'De heer Van Pagee dankte den burgemeester

voor zijn vriendelijke woorden.
'De heer R. A. de Goede, aanvoerder van H. D.

M. 2, bood het bestuur onder het uitspreken van
de beste wensen een 'bouquet bloemen aan.

Hierna was er gelegenheid voor de genodigden om
het clubhuis te bekijken, terwijl voorts een ver»

frissing werd aangeboden.

„ZONN'ESTRAAL'VLOTERIJ.
De hoofdprijzen der 7e Nat. „Zonnestraal »

loterij zijn gevallen op de navolgende nummers:
104102, 63191, 166401- 19S1, en 49829.

Prijzen kunnen vanaf Zaterdag, 5 Npv. worden
opgevraagd bij Bureau „Zonnestraal" Stadhou»

derskade°153, Amsterdam»Z.
Trekkingslijsten zijn tegen inzending van 7 et

aan postzegels eveneens aldaar verkrijgbaar.

Trekkingslijst ligt ter inzage bij Gertenbachs

Drukkerij, Achterweg 1.

Het Zonnestraal»Comité afd. Zandvoort maakt

'bekend, dat de trekkingslijsten der Zonnestraal»

loterij voorts bij onderstaande adressen ter m»
7Qrig lit?(7cn.i

Mevr. Jacobs, Brederodestraat 39; J. Slieker,

Dr Gerkcstraat 44; L. Citroen, Parallelweg 23;

C v-d Waard, Oosterparkstraat 50; A. Drom»
m'el, de Gcnestetstraat 11; „Ons Gebouw',
Spoorstraat 51 en bij 't secretariaat, Stations»

plein 8a. ,
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M I E P VAN EGEREN
Dameskapstcr
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord
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Gemeente Gasbedrijf - Zandvoort m

BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING
BAOGEYSERS, wit geëmailleerd

„Prof. Junkers" van ƒ 83.— voor. . . f 70.-
„Vaillant" van ƒ 87— voor. . . f 75.-

GASFORNUIZ'EN, geheel geëmailleerd met uit»

neembare branders

„Dordrecht" van ƒ 79.50 voor. . . f 68.-
„Junker en Ruh" van ƒ 89 voor... f 71.-
„K.O.G." (Kookt Op Gas) ..voor f 65.-

KEUKENGEYSERTJES .... voor... f 35.-
COiMFOREN, 2 vlams met onderlegplaat voor

enz. enz. f 12.-
Gaarne worden nadere inlichtingen verstrekt.

De toestellen zijn in de Toonzaal, Oranjestraat
in bedrijf te bezichtigen.
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3 OPENBARE LEZINGEN
in PENSION „X", Grote
Krocht 1 (bij Kerkplein) op
MAANDAG 7, H en 21

NOVEMBER.

1. Gods hand in de geschiede-
nis der Volkeren.

2. Naderen wij de grens der
eeuwigheid.

3. De komende wereldheerser

Spreker; de Heer H. H. Sclimitz

Pred. te Haarlem

Toegang vrij. Aanv. 8.15 uur

N.V.V.»AVOND.
Geen stoel was Woensdagavond j.l. in gebouw

Monopole onbezet, toen de Zandvoortse Bestuur»
dersbond onder auspiciën van het Ned. Verbond
v. Vakverenigingen 'n propagandasavond belegd»
de. 'Na het openingswoord van den voorzitter van
de Z.B.B., den heer P. Oud, werd het woord ge»

geven aan 'het cabaret v. Marie Hamel, dat Zand»
voort een onvergetelijke avond heeft aangebo»
den. Marie Hamel lijmde alle programma»onder»
delen aan elkaar op een buitengewoon aardige
wijze, terwijl Henk Neef voor de muzikale bege»
leiding zorgde. Gretha Schley was goed op dreef
en liet allerlei bekende schlager»liedjes op de ac»

cordeon horen, welke steeds werden meegezon»
gen. De schets „Vergeten Vrouwen", vertolkt

door Marie Hamel en Gretha Schley, was even»
eens een groot succes. Professor Ben»ali»libi had
aller aandacht met zijn wonderlijkste goocheltoe»
ïen en zijn slachtoffers werden heerlijk uitge»

lachen als hij ze te pakken had. De heer Van der
Hoeven van de Sigarenmakersbond liet in zijn

rede duidelijk uitkomen, dat elke arbeider ver»

plicht is zich te organiseren, terwijl hij voorts de
hoop uitsprak, dat ook Zandvoort 10°/o in

ledental vooruit zou gaan. Ellen en Jane, twee
vrolijke meisjes, lieten tenslotte sierlijke en acro»

batischc dansen zien, welke zeer gewaardeerd
werden. In de pauze had nog een kleine verloting

plaats. De Z.B.B. kan op een zeer goede propa»
ganda»avond terugzien.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Heden Zaterdag 5 November gaat in „Groot

Badhuis" het meesterwerk van Herman Heyer»
mans „Schakels".

'De inhoud van dit toneelwerk is zeer leerrijk

en stemt tot nadenken. Het is een stuk met in*

houd. De vrolijkheid van Pancras als hij zijn

ouden makker van vroeger weer spreekt is een

grote tegenstelling met zijn berusting van later,

als hij bemerkt, dat zijn kinderen tegen hem ten

strijde trekken. Heyermans heeft de figuren zeer

scherp gesteld, dialogen volgen elkaar op als

stromend water en meer en meer komt het toe»

ziende publiek tot de overtuiging, dat zich hier

een geschiedenis voltrekt, welke zich zo vaak in

het werkelijke leven voordoet,
„Schakels" is werkelijkheid, „Schakels' 'bruist

van levenshumor, maar geeft tevens een tragedie,

die soms tot tranen aanleiding geeft.

Ook delen wij onze bezoekers nog mede, dat

het bekende danspaar Brassinne ons bal zal op»

luisteren door het geven van een paar demon»
straties van de moderne dansen.

Als U zich dus wilt amuseren, komt dan he»

denavond in Groot Badhuis.

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN.
2776 Becrkens van Liemt, Brederodestraat 185.

2779 Horst, C.A.F.M. v.d., Koninginnew. llbov.

2854 Waaijer, Arend, Zandvoortselaan 263.

Geen hoofdbreken
meer, indien U bij ons steeds Uw

Groenten of Fruit
koopt. Want wij hebben voor de beschei»

den en voor de ruime beurs.

Al onze artikelen zijn in de grootste verscheidens

heid voorhanden en van Ie kwaliteit, elke dag

van de markt. Het voordeligste adres is dus:

Jb- ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - ,

Telef. 2889

HHHHHIillllglUtlllDHIM!

Te huur aangeboden
BURGERWOONHUIS, bev. ben. 2 k.; 'boven 3
slaapk. en keuken, per week ƒ 4.50.

HUIS, nette stand bij zee, bev. 5 kamers, waran»
da, gr. zolder met sl.kamertje, zomerhuis en tuin
voor en achter, ƒ 6 .

KL. BOVENHUIS bij zee, bev. 2 kamers, keu»
'ken en balcon enz., ƒ 3.50.

Woningbur* Mej* E* Bol
DUINSTRAAT 3

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken. ~ -

ACHTEROM 1

VOOR DE DAMES
Dit FAVORIET»KNIPPATROON is te verkrij»
gen tegen de prijs van 25 cent plus 1 cent omzet»
belasting, bij het bureau van dit folad-

Dames, denkt bij eigengemaakte kleding aan
een FavorietsKnippatroon. Ze voldoen uitstekend
en zijn goedkoop!
Hebt ge reeds succes bereikt, zegt (het uw

vriendinnen en kennissen.
Koopt de nodige stof bij onze adverteerders.

FAVORIET=KNIPPATROON.
Nr. 8829. m. 42 Eenvoudig en vlot.

Eenvoudig en vlot. Deze beide woorden ken*
schetsen dit leuke japonnetje uitstekend. Men
heeft er slechts 2 meter reliefweefsel van 130
centimeter 'breedte voor nodig. De blouse sluit

van voren over elkaar met een viertal fantasie»

knopen. De mouw is glad, doch vertoont aan de
schouder een weinig ruimte.
Het patroon is te verkrijgen in maat 42: boven»

wijdte: 96 centimeter; taillewijdte: 74 centimeter

en heupwijdte: 104 centimeter. Door het al of

niet aanknippen van naden ,kan men het patroon
passend maken voor het eigen figuur.

Het staat heel aardig, om, als het koud is, in de
halsopening een shawltje te dragen, in de kleu,_

van de knopen. Ook het ceintuurtje van hetzeHde
materiaal kan men vervangen door een Ieren cein»

tuur in de kleur der overige garnering.

Ook voor Uw ULSTERS
één adres:

Fa. v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEDR
Grote Krocht 23, Telef. 2*5»7*4

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,
blauw ƒ 9.75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger
JEKKERS ƒ 10-25

RIJBROEKJES, — In HOEDEN
de grootste sortering en de meest
verschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou
U elders kopen.

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
'DROGISTERIJ

MedipnaGe k ALAAÜ BOER
levertraan HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

IHBSMI

3 KOOPJES.
KOLENKITTEN 45 et

KACHELZEILTJES 18 et

VERTINDE B'EDKRUIK'EN .... 25 et 5

H. pasveer!
Haltestraat 27 - Telefoon 2810 §

8BB1E1I1IUIII1»SBHHUHBraWMI

Geen moeilijkheden
staan U in de weg, wanneer U Uw inkopen doet
bij een vertrouwd adres: Koop daarom. Uw Rij»

wiel, Rijwielonderdelen, Electramateriaal, Stoft»

zuiger, Schemerlamp, Lampekap, Babybox, Kin,»

derledikantje enz. 'bij de

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Eerste klas Reparatie»inrichting.

Wegens het grote succes
gaan wij door met de verkoop van

OBLIGATIES
3 HALEN, 2 BETALEN
(Klassikalen) en solide Hele, Halve, Kwar»
ten, Vio en V»o Obligaties.

SOLIDE AGENTEN GROTE PROVISIE

J. DE ROODE
Gasthuisplein 2 - Telefoon 2096

Geen donkere dagen
met onze KLEINE BE'GONIA'S . . 10 et

CYCLAMES, vanaf '. . . 25 et

en vele andere planten en bloemen.

WITTE CHRYSANTEN voor het kerkhof 35 et

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

HET WITTE HUIS
Buurvrouw, wat eet u vandaag? — Vandaag
boerenkool en morgen erwtensoep met worst.
En waar haalt U de worst dan? Natuurlijk bij

NOACH IN DE KERKSTRAAT
Het is daar een delicatesse en weet U wat ze
daar ook hebben? Van dat echte Hollandse Pe»
kelvlees en alle soorten Fijne Vleeswaren. Ik ga
daar dan ook mijn worst halen. Dag buurvrouw.

De zaak blijft geopend. Aanbevelend,

M. Noach - Kerkstraat 27

Tandheelkundig Instituut
Kostveriorenstraat 5 Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.
Dinsdag n.m. 7—8.30 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2—4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

mi?



Inplaats van kaarten. I

Ondertrouwd:
A. VISSER

en

M. KOPER
Huwelijksvoltrekking

:

Donderdag 24 Nov. '38

te Zandvoort.

Rotterdam,
Voorschotenlaan 6a

.Zandvoort, 7 Nov. 1938
Koningstraat 54.

Toekomstig adres: Kar»
meiweg 14b, Rotterdam*
Oost.

f Op 20 Nov. 1938 @
J§

hopen onze Ouders
5|

§ A. KROMHOUT |
ü en S
g> iH. KROMHOUT—®
| VAN DE 'GEER,|

jg de dag te herden» ®
g ken, dat zij voor |j

@ 25 jaar in het hu* si

$5 weiijk zijn getre» §3

I den. |
w? Hun kinderen:

|j

p Jo |® Joop. ®
j|

Riek.
|j

@ Sam. sa

jl Zandvoort, 6 Nov. f»

.<| Haltestraat 24. S

DANKBETUIGING
Hiermede 'betuigen wij

onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling bij ons
huwelijk ondervonden.

P. H. TEROL.
D. J. TEROL—LOOS

Zandvoort. Nov. 1938.

TE HUUR GEVRAAGD
GARAGE

ged. de wintermaanden.
Omtrek Zuiderbad.
Br. met prijsopgave aan
bur. Zandvoortse Crt.,

-Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1903.

ZANDVOORT

Openbare Verkoping

Notarissen J. H. Brem»
mers te Beverwijk en Jhr
T- V. Grotenhuis van
Onstein te Hoofddorp,
zullen op WOENSDAG
9 NOV. 1938 in „Ons
Huis" Dorpsplein, Zand»
voort, publiek verkopen:

4 HERENHUIZEN m.
tuinen, schuren en gas

rage aan de Dr. Joh.
Metzgerstraat 93:95:97

en Trompstraat 3 te

Zandvoort.

'Te bezichtigen Maandag
•en Donderdag v. 2»4 uur
Nader bij biljetten om»
schreven.

Voor solide kopers hy=
potheek beschikbaar.

TE .HUUR:
<3em. Kamers, v.a. ƒ 1.50

p.w.; Gest. Zomerhuisje
ƒ 2 p.w.; Voor gem.
•of ongem. Kamers; Voor
prima Kosthuis; Voor
Pension voor hulpbehoe»
vende, v.Heemskerkstr.8

DftT HAD U NIET GEDACHT
. dat uw «choonlJoB *Ö6
Hjn, al» nieuw ko»*>»
worden goraparoard. Dat
is hot werk, dat een wor-
Kélijke „schoonmaker
maant.

SCHOENMAKERU

v.d. Werff's
Speculaas Reclame
per half pond 9 Ct
Gev. Speculaas

2 ons 15 ct
Banketstaven

per stuk 15 ct

Chocolade Beestjes
half pond 20 ct

Reclame Borstplaat
half pond 18 ct

Fondant Borstplaat
half pond 24 ct

Room Borstplaat
half pond 25 ct

Cocosbanket - •

per pond 25 ct

Brusselse Kermis
per pond 25 ct

Koffie per half
pond 15, 25 en 32 ct

Planters Thee
per ons 23 ct

Chocolaterie

W. van derWerff
Gasthuispl.l tel.2129

IN- en VERKOOP
van Haarden, Kachels,
Meubelen, net gedragen
Kleding enz. Een ver»

trouwd adres is:

Mej. BOL, DUINSTR.3

Gemeub. Zit- en
Slaapkamer

of Zit»Slaapkamer voor
1 of 2 heren, met of
zonder pension, zeer bil»

lijke prijzen. Adres: van
Dommelen, Burg. Engel»
bertsstraat 46.

GEVRAAGD:
NETTE MEISJES
om opgeleid te worden
op Confectie atelier.

Enigszins kunn. naaien
genieten voorkeur. Aan»
melden Marisstraat 45
na 6 uur.

BIEDT ZICH AAN:
Verstelnaaister

aan huis ƒ 1.50 p.d.,

goed bekend met linnen
werk.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no 1904.

TE HUUR GEVRAAGD
3 Gestoff. of Gem.

Kamers
met keuken, beslist om»
geving Haarlemmerstr.
Zandv.1., ligging 'Noord»
Zuid.

Bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij.
onder no. 1901.

TE KOOP: Kachel met
nikkelen kop en inschuif
pot en ijzeren Kinder»
ledikantje, v.e.a.n.b.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1905.

TE KOOP of te HUUR
GEVRAAGD:

HERENHUIS
omtrek Tol of Zandv.
laan.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 1902.

GEVRAAGD:
KAMERMEISJE

voor direct, voorzien v.
prima get. in Ie klas ho»
tel. iHotel Het Bosch v.

Bredius, Naarden»Bus»

TE KOOP AANGEB.:
'n in prima staat zijnde

Ringspoel
Trapnaaimachine

Prijs billijk.

Mej.E.BOL, DUINSTR.3

Voor Uw
Dru k werk
Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg 1

Te lef. 2135

TE HUUR

:

een groot lokaal
met cementen vloer, voorzien van licht, water en
toilet, 15 m. lang en 7 m. diep. Voor alle doel»
einden alsook Garage geschikt, direct bij" het
Station. Te bevr. bij Makelaar Citroen, Stations»
plein 23.

ELH* Pluimveehouders/
Kwaliteit gegarandeerd. 8 Dagen proef.

"W. Legh., Barnev., Ancona's, Patrijs Legh. en
R.I. Reds, 6 maanden ƒ 1.40 en 7 maanden volle
leg ƒ 1.60 per stuk, vr. en verp. vrij. Aanbev.,

Hoenderpark JLentelust"
<SORTSTRAAT 72 - VEENENDAAL

WONINGBUREAU
„KEN NEMER LAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, 'belast zich met huuninnen en administratie,
•tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

t

THEATER „MONÓPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Zaterdag 5, Zondag 6 en Maandag 7 Nov., 8 uur
3 Dagen GROOT FEESTPROGRAMMA ter vie»

ring van onze 20»jarige theatersexploitatie te

Zandvoort. Op ons toneel:

JOE PETERSEN
de wereldberoemde jongenssopraan treedt per»
soonlijk op in ons theater.

Paul Robesson, de machtige Negerzanger»acteur
in de grote superfilm

De mijnen van
Koning Salomo

Naar de fantastische roman van Sir Ridder Hags
gard. GOUD1 duizenden jaren hielden de
bergen haar schat verborgen, een dorstende hand
reikte er naar maar een geheimzinnige haról

gebood „Neen, taboe!" — De beste en mooiste
film welke gij ooit gezien hebt.

Als extra attractie:

SINBAD THE SAI LOR
'n geniale schepping van Max Fleischer. Een
Popeye»film in kleuren, twee acten.

Een groot Feestprogramma. — Toeg. boven 14 jr

Entree: Parket 35 ct, Parterre 60 ct, Stalles»Bal»

con 75 cent, Loge 90 cent. — Plaatsbespreking
vanaf heden in sigarenmagazijn van J. Water,
Stationsplein.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
GROOT FEESTPROGRAMMA
Opvoering van de schitterende Padvindersfilm
van de grote Hopman Ralph Reader

THE GANG SHOW
Origineel door padvinders gespeeld. — Zet alles

op zij, maar deze film moet Ü zien.

Op ons toneel Persoonlijk optreden van

JOE PETERSEN
Verder Pbpeye de Zeeman, Belfy Boop e.a.

Een Feestprogramma voor de jeugd. — Entree:

20 30 40 ct. Boven 14 jaar 30 en 40 cent.

.,
'.

P O P U LAI R E VOORSTELLING
DONDERDAG 10 NOVEMBER 8 uur

op veelvuldig verzoek REPRISE van de grote

succesfilm:

MAY TIME
('t Was in Mei) met Jeanette Mac Donnald en

Nelson Eddy. — Een droom van schoonheid,

een stroom van muziek. „Rosé Marie" overtrof»

fen. Toegang voor iedere leeftijd. — Entree:

30 en 54 cent, alles inbegrepen.

Theater Groot Badhuis
Telef. 2750

ZONDAG 6 NOVEMBER 8.15 uur
slechts één

Populaire Voorstelling
door de bekende Haarlemse Toneelvereniging

DOOR INSPANNING UITSPANNING
van hun nieuwste succes:

Mensen in 't Plantsoen
'n parkgeschiedenis in 3 bedr. 30 Medewerkenden

Entrée's ƒ 0.40 en ƒ 0.50 alle rechten inbegrepen.
Plaatsbespreken: Zondag van 2—4 uur.

Na Afloop Bal
o.l.v. J. STOL Jr. — Dansmuziek ENGEL PAAP

mmmmammmmmmiÊmËMaËÊmamBMÊÊÊÊimsmmaËaaagmnaÊmBBB

Zondagavond 8 uur

DE EERSTE MODEVAKSCHOOL TE OVERVEEN

is 3

L#••©•••9'

afd. van de Vereniging van Modevakscholen in

Nederland, Goedgekeurd bij Kon. Besluit van
26 Aug. 1911, Staatsblad 45.

NOVEMBER GEOPEND aan
Jan Willem Frisolaan No. 10
2 Minuten van station Overveen en eind Zeeweg.

Inlichtingen en aangifte leerlingen Maandag 7 en
Dinsdag 8 Nov.

H. G. VAN WAARD
Gediplomeerd Lerares van hovengen. Vereniging

Da nse
in Groot Badhuis (Rotonde)
onder leiding van J. Stol Jr,

ENGEL PAAP en zijn Band

ENTREE 30 CENT

de
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ellen l
tekort voor de Kerst-

feesten der Pinda-
chinezen (in 5 steden) m

mWIE HELPT??
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Post-Giro van Mevr, v. Zeijl is 80376 1
Zandvoort ü

11
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Aanbiedingen om van
te watertanden

BIJ

DE WAAG
SOKKENWOL, diverse kleuren, 100 gram ƒ 0-29

SAJET, 4 dessins; 100 gram ƒ 0.29

GEVOERDE DAMESHANDSCHOENEN
in alle moderne kleuren ƒ 0.49

"WOLLEN 'DAMES HANDSCHOENEN ƒ 0.49

KINDERHANDSCHOENEN ƒ 0.19

DAMES PULLOVERS ƒ 0.79

Zware flanellen DAMES PEIGNOIRS., ƒ 2.95

Zijden gemolt. DAMES PEIGNOIRS . . ƒ 2.95

Grote sortering Babykleding, Bedrijfs-

goederen, Herenmode-art., Baddoeken,
Theedoeken, Tafellakens, Theekleden,

Borduurkleden.

Alleensverkoop van

Twilfit Corsetten en Bustehouders
's Werelds meest bekende merk.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1.— aan goederen terug

Eendrachtszegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

1

Eens klant blijft klant

OOK U KUNT BEZUINIGEN
wanneer U gebruik maakt van

onderstaande artikelen. — Zo van het land,
steeds vers.

Honingzoete Kasdruiven, p.p. 16 ct; 2 pond 30 ct
3 pond Boerekool 10 ct; 3 pond Spruitjes 25 ct
3 pond Uien 10 ct; 3 pond Lof 25 ct; 3 pond Wors
telen 10 ct; 3 pond Andijvie 10 ct; 3 pond Kool»
rapen 10 ct.

Gr Krocht 22 bij L. S. Wennek - Tel. 2823

Schilderswerk is Vertrouwenswert
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS S Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

ir GAZELLE RIJWIELEN

Magazijn „LIBELLE"
heeft een grote verscheidenheid in SINT NICO»
LAASsGESCHENKEN, o.a. Wollen Jumpers,
Japonnen, Kanten kleedjes, Theemutsen, diverse
Wolsoorten, Kousen, Sokken, Zakdoeken en
Modern Glas» en Aardewerk.

Ziet onze wel verzorg de etalage's

!

GROTE KROCHT 11

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigarc
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING: AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

f Laat ons Uw i

Kleding verzorgen
|

Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00 §
Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25 5
Ontvangen de nieuwe collectie voor 2

HERFST EN WINTER!
|

De Kleding Specialist I

Fa. H, LUYTE Jr. f
Pak veldstraat 3

|

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij

Dat is werkelijk een koopje!!!!
Een Gazelle Herenrijwiel in prima staat ƒ 13—

.

Een Burgers Damesrijwiel, als nieuw ƒ 14.—

;

Avia Jongensrijwiel, weinig gebr., slechts ƒ 13.50

Meisjesrijwielen, vanaf ƒ 8-50; Lampen met ach»
terlicht vanaf ƒ 1.95; Achterlicht alleen met
snoer ƒ 0.40; Banden met één jaar garantie, per
stel ƒ 1.60; Moffelen en Nikkelen, vanaf ƒ 7.50;
Een Telefunken Toestel met nieuwe lampen ƒ 40.

Rijwiel en Motorhandel Stationsplein 29

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken.blauwe
Witte jassen, Stofjassen, Eng. broeken, Blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk*
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

STEENSMA
is ook Uw aangewezen adres voor

Lamsvlees
niet duurder, wel beter.

Steensma's
Modelvleeshouwer ij

SOHOOLSTR. 3 bij de Haltestr. — TEL. 2703



Dames- en Herenkleermaker J« H» HENDRIKS * Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O-
Gedipl. Coupeur — COSTUUIVI naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U STOF, maak-
— loon met prima fournituren f 16.—, coupe en afwerking gegarandeerd. —

h)

I.

i !
•

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooien!

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Hoe redt men een drenkeling?

Als gij de kreet van den drenkeling hoort, en
gij wilt helpen, dan zult gij U moeten haasten,
vooral als het geval zich in zee afspeelt. Daar'
elke seconde kostbaar is, moet gij U alleen bepa*
len tot handelingen die strikt noodzakelijk zijn.

Wanneer gij Uw jas en schoenen wilt uitdoen
en een punt bovenstrooms moet uitkiezen, dan
stelt gij den drenkeling wel op de proef. Is de
afstand echter ver om den drenkeling te bereiken,
dus moet U een flinke afstand zwemmen, ga dan
als Adam of Eva. Want gekleed zwemmen, en
dan nog een drenkeling vervoeren, is een dubbel
zware taak. Als gij terugkomt moet ge er op re»
kenen dat uw kleren en schoenen door „tilan»
tropen" zijn meegenomen, dit is mij althans over»
komen. Dit mag echter nooit een bezwaar zijn,

evenmin als om in een nieuw pak een drenkeling
te redden die kort bij in gevaar verkeert. En als
gij iemand naar den drenkeling ziet gaan, denk
dan niet, hij kan het alleen wel af, spring hem bij,

Uw hulp zal dankbaar worden aanvaard. En ook
al kunt gij niet zwemmen, loop toch den redder
en drenkeling tegemoet in de golven, want door
de krachtige inspanning zijn drenkeling en redder
soms zeer zwak ter been. Dit laatste is echter
een advies, dat ik de Zandvoorters niet behoef
te geven, want je houdt je hart wel eens vast,
zoveel als er tegelijk het water invliegen.
Het is niet altijd nodig in het water te sprin»

gen om den drenkeling te redden.Speelt het geval
zich af aan de kant van een gracht, vaart of
schip, misschien kunt gij door hot uittrekken van
een jas de arm verlengen en op die manier het
slachtoffer naar U toe halen. Een bus, plank,
boei, bal, enfin alles wat drijfbaar is, den dren*
keling -toewerpen. Het drijvend voorwerp behoeft
niet eens groot te zijn, een houten deksel van
een vuilnisbak kan al van groot nut blijken. De
manier, waarop gij moet duiken, of op welke
wijze gij U kunt bevrijden uit de greep van den
drenkeling is beter te verklaren, als gij een cur»

sus volgt bij de Brigade onder den bekwamen
oefenmeester W. Dorsman. Alleen zou ik er nog
op willen wijzen, dat gij nooit moet duiken in

onbekend water, gij weet niet wat daar onder
de oppervlakte is, zoals meerpalen of atndere

voorwerpen.
Sluit Ü aan bij de Brigade!

Jb. TERMES.

Bak- en Kookcursus
De Directie van het Gasbedrijf Ibericht

ihiermede, dat op

Donderdag IQ Nov. a.s. n.m. 2 uur

de nieuwe Bak= en Kookcursus aanvangt-
Duur der cursus 4 weken. De kosten van
deelname bedragen ƒ 0.50.

Aanmelding 'tot en met Dinsdag 8 Nov.
in de Toonzaal van het Gasbedrijf, Oranje»
straat.

GEOPEND.
Wat is het niet gemakkelijk als men zelf een

japon of mantel kan maken, niet herstellen,

maar naar een patroon helemaal maken!
Om U daarin te bekwamen, heeft mej. van

Waard, gedipl. lerares een Modevakschool ge»

opend te Overveen.
Voor verdere gegevens verwijzen wij U naarde

advertentie in dit blad.

LOOPT op onze

SWIFT-SCHOENEN
HEREN MOLIÈRES ƒ 3.95

en alle soorten DAMES SWIFTSCHOENE'N
en iROBINSON.

BRONKHORST, Haitestr. 21 op 't hoekje

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 6 Nov. 10 uur: Dr. J. Koopmans,
Leiderdorp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 6 Nov. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
Openb. geloofsbelijdenis en H. Doop.

GEREFORMEERDE KERK
Julianawes hoek Emmaweg.-

Zondag a.s.: Ds. N. A. Waaning.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 6 Nov. 10.30 uur: Ds. P. Eldering uit

Oegstgeest.
Zondagsschool 12

—

I uur,

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker: de heer J. A. Hoekcndijk Jr. te Heem*

stede,

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 5 Nov. Einde v.d. Sabbath 5.09 uur.

Vrijdag 11 Nov. Begin v.d. Sabbath 4 uur.

Zaterdag 12 Nov. Einde v.d. Sabbath 4.59 uur.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H. Wordt vervolgd.

15- Ik lever prima kwaliteit,
daarmee raak je de kou wel kwijt.

16. En Kees bestelde van alles wat.
j 'Hij was van dat lamme kleumen zat.

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame*
,

üougat-Ga ietftes
van 50 cent voor 35 et per y% pond

Als extra reclame:
4 IVIocca-soezen voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Banketstaven vanaf 35 et per stuk

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of t'e Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huupianen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. - Inlichtingen kosteloos-

DE VRAAG
wat zullen, wij voor de boterham halen

OPGELOST/
Nergens groter verscheidenheid, nergens
toeter kwaliteit en toch niet duur.

Nierworst, per ons 15 et

(Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf 12 et

Leverworst, per ons 8 et

Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Le^erkaas
Grove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME: "

2 Blik ZALM- 29 et

Prima ARCHIDE SLA*OLIE .... 59 et

SPECULAAS, per pond 25 et

U houdt van een geurige kop KOFFIE?
Slechts de fijnste Koffie, voldoet U? Dan
moet U de SOLANO KOFFIE eens pro»
beren, ze is verrukkelijk v. smaak! 'Heerlijk

van geur, kortom de Ideale Koffie voor
fijnproevers, per half pond 28 et

Ziet etalage!

I, J. Knotter, Haitestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Bestelt nu reeds Uw
VISITEKAARTEN

U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest*

dagen. ZIET DE ETALAGE.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG I TELEFOON 2135

1
s
| Droge voeten bij het
jNATSTE WEER
• 6 maanden garantie

S Alleenverkoop -

f
ALPH. SPRENGERS

f Grote Krocht 13 - Telefoon 2106

DE VOETBALWEDSTRIJD:

Nederland -Duitsland
kunt U Zondag 11 December weer per radio be»
luisteren. Is Uw toestel oud of 'wilt U eens ver»
anderen, 'komt U dan bijtijds eens luisteren en
U zult verrukt zijn over de nieuwe toestellen.

Mooie weergave, Prachtig klankgehalte.

Vraagt vrijblijvend demonstratie bij de Goed*
kope Amsterdammer:

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 ~ TEL. 2974

MAAR .......

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989

lflil]®iil@!£[€[êj[il!l@ll][l@^

jj Nooit te vroeg, maar steeds te ïaat/ j§
[©] wanneer U vlees bij een ander haalt. DAAROM NAAR \%\

m
m
m
m
m*
m
m
m
m
m
m
m

„DE CONCURRENT"
RUNDVLEES

Winkellappen, mager . . . . 40—45 et

Prima lappen 50 et

Riblappen 55 et

Lendelappen 60 et

Roastbeef 55 et

Punt en Lende 60 et

Biefstuk 65 et

Biefstuk, Haas 75 et

Ossevet, bij vlees 45 et

Osschaas 75 et

Rollade 50 et

LAMSVLEES
Carbonade 35—40 et

Lappen en Bout 45 et

Kluiven en Poten voor de Erwtensoep.

KALFSVLEES, PRIMA
Lappen 45 et
Fricandeau 55—60 et
Carbonade 50 et
Gehakt 45 et
Oesters, Schnitzel, Blinde Vinken 80 e t

VARKENSVLEES
Carbonade, schouder 50 et
Rib»carbonade
Haasscarbonade
Doorregen Varkenslappen

55 et
60 et

45 et
Reuzel, bij vlees 40 et
Fricandeau 60 et

m
m
m

m
m
m
m
m

Gehakt, half om half 35 et

Carbonade 55 et

is Echte Gelderse Rookworst slechts ... 45 en 50 cent per pond ui
m m
m
m
Ü! Verwacht binnenkort onze grote winterreclame ®
(S _^ .. Zi__ ._ jSiQQGQnQDQEiiSPÖQDDQQDLlBOaPPaaDQP

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
's Avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
„Mens wordt boer".

'Gedurende het tijdvak 14 Nov .1938—11 Febr.
1939 wordt te Bakkeveen, Friesland, een land»
arbeiderscursus gegeven voor opleiding tot boer.
Als men deze cursus heeft meegemaakt is er

kans op blijvend werk; ook is er emigratiemoge»
lijkheid naar Zweden of Frankrijk.
De kosten tot deelneming zijn laag, terwijl de

Gemeente eventueel bereid is te helpen.
Jeugdige werklozen, die zich tot het boeren*

bedrijf voelen aangetrokken, verzoeken wij, zich
ten spoedigste te melden bij de Commissie op
haar zittingsuur Zaterdagmiddag 3—4 uur in ge*
bouw Grote Krocht no. 10 of dagelijks bij den;
secretaris H. J. Koning, Haltestraat 62.

Zandvoort, 2 'November 1938.
De Commissie.

VOOR DE ZENDING.
"

Zendingsweek van 6—13 November.
In deze week zullen U zendingszakjes worden

overgereikt, teneinde U in de gelegenheid te stel-
len, met Uw offer mede te werken tot dekking
van een zeer groot tekort. De noodvlag is ge»
hesen: inkrimping van de arbeid der zending te
midden van ontbering, teleurstelling en strijd,,

drastische verlaging der salarissen over de gehele
linie staan alweer voor de deur. En de kreet van
over de Oceaan gaat door: Kom over naar Indië
en help ons.
'Het Zendingsbestuur nodigt U allen met de

meeste aandrang uit, deze jaarlijkse week van
actie te steunen met Uw geldelijk offer.

De zakjes zullen na 13 November weer wow
den afgehaald. Z.

Bij BATA deze week GRATIS
HAKKEN aanbieding!!

Bij ieder paar zolen hakken geheel GRATIS!!!
Leder of rubber naar keuze.

HERENZOLEN ƒ0.90-
HERENHAKKEN ƒ 0.40
DAMESZOLEN ƒ 0.80-

DAMESHAKKEN ƒ 0.30
KINDERZOLEN ƒ 0.7a-
KINDER 'HAKKEN „0-30

BATA
RIJKSPOSTSPAARBANK.

Aan het postkantoor Zandvoort werd geduren»-
de de maand October ingelegd ƒ 24262,37 Sn te»

rugbetaald ƒ 27897,19.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Wat zijn die Donderdagavonden toch fijn! Dan

gaan we altijd naar „Stoopssbad". Wanneer het
mistig is en koud,' genieten we hier heerlijke
warmte, zelfs bij strenge vorst is hef hier zomer.
Door de goede ventilatie is deze warmte steeds
aangenaam. En dan die heerlijke douches! Die-
alleen reeds zijn waard, dat we met Z.C.Z. mee»
gaan.
Het zwemmen met ons is ook veilig. Ongeval»

len kunnen door de grote helderheid van het
water niet onopgemerkt blijven, want zelfs kleine
voorwerpen zijn tot op de bodem te zien. Verder
zijn, buiten de goede zwemmers onder de leden^
en 'behalve het badpersoneel, ook de trainers
rondom het bad aanwezig, die allen bij het min»'
ste of geringste direct hulp kunnen bieden.
Ouders, laat uw kinderen toch zwemmen Ieren.

Hoeveel verdrinkingsgevallen komen er niet voor,
doordat men niet goed zwemmen kan. "Wanneer
men dit 'bedenkt, is het onverantwoordelijk Uw
kinderen geen zwemmen te laten leren.

Donderdagavond vertrekken we 5 min. over
zeven en kwart over zeven met de bussen van
Garage P. Kerkman in de Haltestraat, en om
5 min. voor zeven van het Tramplein met de-

fietsploeg. ., S.

Be luchtreis van de Pegasns
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

58. Het spreekt vanzelf, dat meneer Van Em=
men in 'n wip uit de pot was. Hij was gered! Ach,
wat 'n vreugde, elkander weer te zien na zulke
gevaren doorstaan te hebben! Terwijl de leeuwen
zioh mei het achtervolgen der inboorlingen onle»
dig hielden, drukte meneer Van Emmen zijn kind
aan zijn vaderhart en schudde zijn vriend Unter»
meier hartelijk de hand. Maar plotseling stotterde
hij, op de koninklijke hut wijzend: „D»d»daar,
•

'
'

' ' Piet!"

59. Terstond sloeg Herr Untermeier de snaren
van zn gitaar aan Gehoorzaam kwamen de
leeuwen aanhollen, en toen „Voorwaarts,
Naar de koninklijke hut!" commandeerde Herr
Untermeier. Koning 'Lippielappie vermoedde niets
van het naderende gevaar. Hij had de kleren van
meneer Van Emmen aangetrokken en troonde in
zijn hut, stralend van vreugde en zijn hart zwel»
lend van trots! Hij had al z'n hovelingen en 'bu«
ren uitgenodigd, hem te komen bewonderen.
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WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Puiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Men behoeft niet te hopen, om aan te pak:

ken, noch te slagen, om vol te houden.

PRINS WILLEM VAN ORANJE.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Wij leven op 'n te grote voet!

„'Het Nederlandse volk, in al zijn geledingen,
leeft op een te hoge voet", zo verklaarden verleden
week negen vooraanstaande Nederlanders, mans
nen stuk voor stuk „keien" op economisch en
financieel gebied.
Niet over zich zelf alleen hadden die negen

heren het, neen, neen, over het Nederlandse volk,
en in al zijn geledingen. Asjeblieft! U staat er

beduusd van? Ja, ik ook, ik, die nog -wel 'had be»
weerd, dat onze regering leed, al jarenlang, aan
een fatale bezuinigingsziekte. 'En nu is volgens
döze deskundigen het tegendeel waar, 't gaat alles

nog veel te grootscheeps, we zijn nog lang niet
zuinig genoeg, 'de regering niet en 'de huisvaders
en huismoeders niet, kortom niemand.

Ik ging piekeren, natuurlijk ga je in zo'n geval
piekeren. Als ernstig denkend mens wil je toch
weten, aan welke kant het gelijk is.

Welnu, ik kwam tot de conclusie, dat die negen
heren gelijk hebben en.... ik ook, elk van zijn

eigen standpunt uit bekeken natuurlijk. Ja vrien»
den, ook hier zit — als altijd — het verschil in
het uitgangspunt en daaruit volgt dan vanzelf de
verschillende waardering der feiten.

Hun uitgangspunt is de economische ongelijk*
üieid der acht mülioen Nederlanders en de wens
tot bestendiging dier ongelijkheid. Zij willen zelfs

loonsverlaging om zodoende de industrie weer op
gang te helpen en welvaart te kweken — wat
zij dan welvaart noemen.

Mijn uitgangspunt is het recht van alle acht
millioen Nederlanders op een volkomen mens*
waardig bestaan, en dus de wens tot wegneming
der doemwaardige ongelijkheid, die armoede -en
gebrek kent naast rijkdom en weelde.
En daarom hebben zij gelijk als ze zeggen, dat

we nog lang niet genoeg bezuinigen, en ik, als ik

meen, dat we veel te veel en geheel onnodig be»
zuinigen. Ziedaar de tegenstelling. En nog een
andere tegenstelling is deze, dat zij gering m aan»
tal doch groot in macht zijn, terwijl de anderen— waartoe ik mezelf reken — groot in aantal
doch gering in- macht zijn, en ook, dat Kij 'meestal
één lijn trekken, terwijl de anderen het nog maar
steeds oneens zijn onder elkaar, en verder, dat
zij het nog altijd klaar weten te spelen een groot
deel dier anderen voor hun karretje te spannen.
iHoe trachten zij ook nu weer het 'Nederlandse

volk -^ buiten hun kleine groep — te doordrin»
gen van de juistheid van hun zienswijze? Het
loont de moeite, dat eens even te bekijken.
Hun enige argument voor nog veel drastischer

bezuinigingen is het feit, dat de staatsschuld de
laatste 7 jaar is toegenomen met bijna 800 mill.

gulden. Ik vind dat in de gegeven omstandigheden
van voortdurende crisis en werkloosheid niet
eens veel, en dus allerminst alarmerend. Vooral
niet, als ik bedenk, dat — gelijk prof. J. van Gel»
deren in de Arbeiderspers opmerkt — in de 7
daaraan voorafgaande jaren de staatsschuld met
700 mill. verminderd is.

In 1937 bedroeg de staatsschuld 3628 mill., ter»

wijl die in 1923 nog 3543 mill. was, geen verschil
van betekenis dus in ong. 15 jaren tij ds.

We kunnen nu eenmaal niet allemaal zo goed
boeren als de Nederlandse Bank, de bezitter van
het geldmonopolie, de geldschieter en schuldeiser
van regering zowel als van particulieren, de Ne»
derlandse Bank, die in de laatste 10 jaar z'n goud»
reserve zag toenemen van goed 400 mill. tot bijna
1500 mill., dus meer dan verdrievoudigen (dit

zonder nog rekening te houden met de waardever»
mindering van de gulden, waardoor dat goud fei»

telijk al een waarde heelt van 1800 mill." gulden)-.
Als die Nederlandse Bank nu toch es niet al»

leen in Nederland stond, maar ook aan Neder»
land behoorde, dus aan de 'Nederlandse Staat,
dan zouden we er in de laatste 7 jaren dus zelfs
nog rijker op geworden zijn, ook zelfs wanneer
de regering nog enkele honderden millioenen gul»
dens meer had besteed ten behoeve van de werk»
lozen en de ouden van dagen en minder had be»
zuinigd op onderwijs. Als.... maar zo is 't niet, in»

tegendeel: de Nederlandse Bank is een macht in
de Staat, die geen andere zorg behoeft te heb»
ben dan dat zijn schuldenaar, de Nederlandse
Staat, bij machte blijft op tijd de renten en af»

lossingen der schulden te betalen.
En daarom mag de schuld van ons land niet al te

groot worden, ziet u, en daarom moeten we nu
nog meer bezuinigen en daarom wordt ons maar
ronder blikken of blozen meegedeeld, dat we op
'n te grote vost leven.

'Op een te grote voet. . . . Niet alleen de op alles

en nog wat bezuinigende regering heeft dat ver»

wijt der negen heren te slikken, maar het hele
Nederlandse volk, in al zijn geledingen. Dus ook
de vele duizenden werklozcn»gezinnen, en de ong.
150.000 ouden van dagen (boven de 65 jaar) die
vallen buiten de ouderdomsvoorziening? Dus ook
de helft van ons volk, die niet is aangeslagen in

de Inkomstenbelasting, omdat ze minder dan
ƒ 800 per jaar verdient?

In al zijn geledingen, staat er. 't Klinkt als een
hoon, en 't stemt bitter, dat vooraanstaande man»
nen zo iets kunnen en durven zeggen, in een land,

waar slechts" 5.5°/o der bevolking een inkomen
heeft van meer dan ƒ 3000 per jaar, en waar
slechts een heel klein deel zich de weelde kan
veroorloven om werkelijk op 'n te grote voet te

leven, omdat het een inkomen heeft, dat in de
tien» en honderdduizenden loopt.

Ach ja, we kunnen wel praten van één volk,

één natie, maar de werkelijkheid is tengevolge
van de economische ongelijkheid zodanig, dat er
een oneindige afstand is tussen Nederlanders en
Nederlanders. Eén volk, één natie zullen zij pas
werkelijk zijn, als zij hun totaal bezit aan goede»
ren, grond, productiemiddelen en energie zien als

hun ware en gemeenschappelijke rijkdom, en als

het geld weer teruggedrongen zal zijn tot de rol

waartoe het aanvankelijk werd gemaakt, die van
ruilmiddel en niets meer. Maar dan zal er zijn

economische democratie, en dat.... willen die

negen vooraanstaande Nederlanders — en vele
andere vooraanstaanden met hen — nu juist niet.

Zij willen vooralsnog de economische ongelijkheid
bestendigen.
lEn daar draait nu in wezen alles om, in Neder»

land, in Europa, in heel de wereld. En daar dan»
ken we al de onrust en oorlogsdreiging in de we»
reld aan.
Hoe lang nog? DIXI.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 4 tot en met 10 Nov. 1938.

Geboren: Pieter Cornelis, zoon van P. van Loon
en C. J. van Roon, Burg. Engelbertsstraat 105
achter.
Ondertrouwd: A. Visser en M. Koper, Koning»

straat 54.

Overleden: W. Versteege, oud 64 jaTen; D. San»
ders, echtgenote van S. Bohemen, oud 43 jaren.

Gevestigde personen:
M. Waterman van Amsterdam, Zeestraat 57 zw.
A. J. Eggers van A'dam, Zandvoortselaan 23.
H. 'D. Pannekoek van A'dam, KI. Krocht 3.

L. Doyer van Bussum, Brederodestraat 61.

VERENIGING VOOR VOLKSONDERWIJS
Op de laatste ledenvergadering afd. Zandvoort

is het besluit genomen om over enige maanden
een tentoonstelling te organiseren van door kin»
deren eigenhandig gemaakt speelgoed.
Zal deze tentoonstelling slagen, dan is het zeer

noodzakelijk dat wij in de eerste plaats de volle
medewerking hebben van al onze leden.
Laten zij hun kinderen en die van anderen op

wekken deze wintermaanden eens iets te knutse»
len en dat in te zenden op onze tentoonstelling,
zodat deze een groot succes zal worden voor
onze vereniging en de Zandvoortse jeugd. De be»
doeling is:

Ie Door 'het houden van deze tentoonstelling
aan te tonen, dat duur speelgoed absoluut geen
noodzakelijkheid is. Dat kinderen heel goed in

staat zijn zelf iets aardigs te maken, waarmee zij

vaak veel meer plezier hebben dan met allerlei

duur gekochte dingen.
2e De kinderen bezigheid te verschaffen in de

lange wintermaanden en dus verveling en op
straat slenteren te voorkomen.
Onder speelgoed wordt verstaan alles waarmee

kinderen zich vermaken in zeer ruime zin, alsook
een bijzondere tekening, bouwplaten, kartonwerk,
kleiwerk, poppen en vlechtwerk.
Het plan is, de tentoongestelde voorwerpen te

verdelen in enige groepen voor jongens en meis»
jes van verschillende leeftijden.

Het bestuur had gedacht ongeveer Maart de in»

gezonden werken te verzamelen, waarna een jury-

zal beslissen, welke inzendingen voor een prijs in

aanmerking komen. De prijzen zullen worden uit»

gereikt op een door muziek, zang of anderszins
voor leden en belangstellenden gezellig te maken
avond.
Het vervaardigde blijft natuurlijk eigendom van

inzender(ster). Laat ons nu op Uw medewerking
'kunnen rekenen, zodat we in Maart een schitte»
rend geslaagde tentoonstelling krijgen.

Secr. Volksonderwijs, Zandvoort.

OUDERAVOND SCHOOL C.
Woensdag hadden we een gezellige drukbezochte
ouderavond. Er waren 72 aanwezigen, waaronder
de heer v.d. Moolen, wethouder voor het onder»
wijs. De heer Werkhoven verwelkomde de be»
zoekers en sprak zijn vreugde uit over de grote
belangstelling, die van de zijde der ouders voor
de school bestond. Hoe meer contact tussen de
ouders en de onderwijzers, hoe beter voor de kin»
deren!

Nadat de notulen van de vorige ouderavond
voorgelezen waren, hield de heer van Pagée een
inleiding over de lichamelijke opvoeding op de la»

gere school. Deze rede was zowel leerrijk als in»

teressant en vond z'n hoogtepunt in de behande»
ling van het zwemonderwijs, dat jaarlijks in de
maanden Juni en Juli in de 5e klas gegeven wordt.
Vaak is het weer ook dan nog kil en koud en
vele ouders vrezen, dat hun kind kou zal vatten.
Opmerkelijk is, dat jaar op jaar juist gedurende
die maanden er in de vijfde klas geen zieken voor»
komen. Dus ouders, zet dit werk, waarmee de
school 'begonnen is, voort. Heel Zandvoort moet
kunnen zwemmen.
Na de rondvraag, waarin nog veel over de melk»
voorziening op de lagere school gesproken werd,
werd deze geslaagde avond tegen elf uur gesloten.

TELEFOONDISTRICT HAARLEM.
Op Dinsdag 8 November j.1. te 13 uur is de

automatische telefooncentrale te Spaarndam in

dienst gesteld.
Van genoemd tijdstip af kunnen de aangeslotc»

nen op dit telefoonnet dus automatisch telefone*

ren met en zijn tevens automatisch bereikbaar
voor de abonné's behorende tot het Telefoon»
district Haarlem.
Het voor het automatische interlokaal verkeer

te bezigen kengetal is K 564.

ZANDVOORTSE REDDINGS»BRIGADE
Demonstratie in Stoops Bad.

Op Maandag 21 Nov. zal de Brigade voor het
Zandvoortse publiek een demonstratie geven in

Stoops Bad tussen 8—9 uur. De toegang is gering;

deze prachtige inrichting is te bereiken per fiets

of per spoor tot Overvecn. Ook zullen die avond
Kerkmans autobussen rijden. Wij vertrouwen er

op, dat vooral familieleden der zwemmers(stcrs)
deze unieke gelegenheid niet voorbij zullen laten

gaan, want er zullen prachtstaaltjes zwemmen
worden uitgevoerd. Ik raad trouwens iederen
Zandvoorter aan dit te gaan zien, hij of zij zal

zeker trots zijn op onze Brigade.
Terwijl ik dit schrijf, bericht de Commandant

mij, dat er heden diplomazwcmmcn is, dit mag
een prachtig resultaat heten voor onze instruc»

teurs.

Do heer Brokmeier zal a.s. Maandag met een
ledenlijst controle houden aan het loket, de aan»
drang van nieuwe leden is zo enorm, dat dit niet

als overbodig kan worden aangemerkt. Binnen»
kort zullen de verbandcursussen aanvangen. Er
is op dit ogenblik zoveel werk in de Brigade, dat
ik nog geen onderwerp kan behandelen.

J'b. TERMES.

SPORT
VOETBAL.

Zeemeeuwen—Zandvoort, —0-

In ons vorig overzicht schreven we: „Zullen de
„geelblauwen het juiste tegenspel vinden tegen de
„stopper»spil=formatie, iets waarin ze tot heden
„nog nimmer geslaagd zijn? De wedstrijd van Zon.
„dag zal er het antwoord op geven."
Welnu, de geelblauwen hebben het juiste tegen»

spel gevonden, of juister gezegd: het is hun door
den trainer bijgebracht. Dat zij, ondanks een vrij

groot en langdurig overwicht, niettemin er niet
in konden slagen de kroon op hun werk te zetten,
d.w.z. doelpunten te scoren, ligt o.i., behalve in

het schitterende keepen van Hennis, in het falen
der buitenspelers, de belangrijkste personen bij

het bestrijden van het stopper»spil=systecm. Zo»
wel v.d. Bos als Luiting bleven beneden de maat
en de vervanging, na de pauze, van laatstgenoem»
de door ,To Keur was reeds een grote verbetering.
In die eerste helft kreeg Luiting keer op keer de
bal aangegeven met een vrij veld voor zich, want
de vleugelhalfs bij Zeemeeuwen dekten de bin»
nenspelers en wc kunnen niet zeggen, dat de links
back zich veel van Zandvoorts»rechtsbuitcn aan»
trok. Nochtans wist deze niet van zijn grote be»
wegingsvrijheid te profiteren.

De wedstrijd.
Voor een kleine duizend bezoekers trapte Zand»

voort, bij -wie Oomstec wegens ziekte ontbrak en
voor wien Koning speelde, af. De Zeemeeuwen
speelden in dezelfde samenstelling als tegen Bloe»
mcndaal, dus met A. van Duyn en Jan Koper als
backs en de Wid en Sebregts als vleugelhalfs.
Die eerste helft is een voortdurende strijd ge»

worden tussen de voorhoede van Zandvoort, op»
gestuwd door een hechte middenlinie, tegen de
verdediging van Zeemeeuwen. De keren, dat de
voorhoede der thuisclub er aan te pas kwam, wa»
ren te tellen. Het waren dan nog in hoofdzaak
Druyf en Hendriks (die een actieve rechtervleugel
vormden) die het Zandvoort lastig maakten. Dat
zij Andr. Weber maar zelden voorbijkwamen, kan
'hun heus niet als een verwijt aangerekend worden.
'De aanvoerder der geelblauwen speelde dan ook
wel zeer goed.
Zoals gezegd: de strijd speelde zich hoofdzake»

lijk voor het Zeemeeuwen»doel af. Maar daar
stond een keeper, die voor geen kleintje vervaard
was. Hij graaide de bal uit voorzetten uit de lucht
en durfde zich zelfs, met gevaar voor eigen letsel,

voor de voeten der aanstormende spelers werpen.
Verder viel, als gewoonlijk, W. Keur als spil op,
terwijl ook Jan' Koper een beste partij vertolkte,
zij het dat hij het naar onze smaak wel eens wat
al te potig deed.
Maar toen de rust aanbrak, was de stand, in»

begrepen twee gemiste kansen van Harry Bloe»
mendal en Jan v.d. Bos, nog steeds dubbel nul. De
verhouding der genomen corners, 1 tegen 7, geeft
een duidelijk bewijs van het grote overwicht der
geelblauwen.

Waren vóór de thee lichamelijke botsingen zeld»
zaam geweest, het begin van de tweede helft be»
wees al spoedig, dat men van beide zijden er al»

les op ging zetten en niet voor elkaar uit de weg
zou gaan. Luide door hun supporters aangemoc»
digd, zetten de oranje»zwarten 'n aanval op links
op, waarna de teruggeplaatste bal door den Zand»
voort»spil D. de Muinck werd meegenomen, die
zijn solospel met een scherp schot besloot, dat
rakelings langs de paal uit ging. Na 10 minuten
kwam Luiting met Jan Koper in botsing, tengevol»
ge waarvan hij hinkende het veld moest verlaten.
Jo Keur verving hem.
Nu kregen we weer een periode van Zandvoorts

overwicht, maar een drietal hoekschoppen leverde
niets op. Elke hoge voorzet werd een prooi van
doelman Hennis, en dus ook de corners. Maar
weldra waren de bordjes weer verhangen en stevig
doorzetten van Terol bracht de verhouding in

hoekschoppen op 5 tegen 3 in het voordeel der
thuisclub. Visser moest nu telkens de handen uit
de mouwen steken, maar zijn rustige wijze van
optreden boezemde het volle vertrouwen in, ter»

wijl zijn verre uittrappen opvielen.
Thans waren partijen geheel aan elkaar ge»

waagd. Het duo Weber»Koning. met assistentie
van halfs» en binnenspele'rs, had zelfs meer dan
de 'handen vol aan de steeds opvolgende Zeemeeu»
wcn»aanvallen en de snelle, handige Hendriks
bracht enige malen de geelblauwe defensie danig
in het nauw. Zeer juist zag de thuisclub, dat de
invaller»linksback van Zandvoort de meeste kans
op succes bood en met hoge ballen, die juist bui»

ten zijn 'bereik neerkwamen, werd ihij op de proef
gesteld. Maar deze moeilijke periode kwamen We»
ber c.s. heelhuids door.
Zandvoort wijzigde de opstelling in haar bin»

nentrio en daar de linkervleugel bedenkelijk af»

zakte, ging het leder meestal naar rechts, waar Jo
Keur razend snel langs de lijn draafde en veel
staaltjes van handigheid vertoonde.
Na een half uur spelen viel Sebregts uit en werd

door W. v-d. Moolen \ervangen. De spanning
steeg. Hendriks kreeg onverwacht kans een kei»

hard schot to lossen, dat Visser op even fraaie

wijze uit het doel stompte. Wc noteerden een
fraaie combinatie tussen Jo Keur, Schuiten en
Harry Bloemendal en enkele scherpe ballen van
Terol naar Franssen.
Nog tien minuten waren te spelen. D. de Muinck
viel uit, Gijs Keur nam zijn plaats in en. fris te»

genover de anderen, zat hij er dadelijk fel op. Hij
plaatste het leder naar Schuiten, deze naar Jo
Keur die prachtig inschoot, maar Hennis stond op
de goede plaats. Van de uittrap «ing de bal via
Franssen naar Hendriks en Druyf, maar ook Vis»
ser wilde zich niet laten passeren. Hands even
buiten het strafschopgebied van de Zeemeeuwen
leverde niets op. Nog enkele felle aanvallen van
Zandvoort, waarbij de rechtervleugel een hoofd»
rol speeldo en toen was het uit. Oe beide Zand»
voortse clubs hadden de punten eerlijk gedeeld.

De leiding was in prima handen en het publiek
zeer sportief.

iVabefrac/ifing.

Wanneer we de Zeemeeuwcn»spelers een com»
pliment maken voor de kranige wijze waarop zij

zich hebben verdedigd, willen wij daarmede tevens

zeggen, dat do geelblauwe ploeg in doorsnee de
aanvallende partij is geweest. Men moet de

enthousiaste or.injezwarten kennen om te begrij»
pen, dat het vorenstaande nog niet wil zeggen,
dat zij geheel kansloos zijn geweest. Vooral do
jeugdige rechtervleugel Druyf»Hendriks 'heeft zich
'kranig geweerd en zou, mocht een vertcgenwoor»
digend Zandvoorts»elftal worden gekozen, in haar
huidige vorm de voorkeur verdienen boven die
van Zandvoort. 'De training van Pagman i» zeer
goed merkbaar en het versohil met het spel van
vorige seizoenen is groot. Spelende als in haar
laatste twee wedstrijden, kan Zeemeeuwen nog
voor verrassingen zorg dragen.
Zandvoort is intussen, nu zowel Bloemendaal

als Ripperda voortgaan met ovcrwirfcingen te
boeken, weer een puntje meer achter gekomen.
De geelblauwen sukkelen weer met de oude
kwaal: dat een grote vcldmeerderheid niet in doel
punten kan worden uitgedrukt. Het is ook de
elftalcommissie niet ontgaan, dat /ij in Dorsman
een uitstekende halfspelcr bezit. Wordt het dan
niet tijd, Andr. Weber op de rechtervleugel te
plaatsen? Misschien dat deze handige voetballer
voor doelpunten kan zorgen. Hot is een experi»
ment, dat o.i. Zondag tegen AP.G-S. zonder ge»
vaar kan worden toegepast.

A-s. Zondag.
Zoals gezegd, krijgt Zandvoort Zondag A.P.G.

S. te bestrijden, weer in een thuiswedstrijd; we
kunnen dan ook geen bewondering hebben voor
den samensteller van het programma. Immers,
waar de velden in Amsterdam zo slecht zijn en
die in Zandvoort vrijwel altijd bespeelbaar, kon
men 'beter de Zandvoortse clubs in de/e tijd uit»

wedstrijden laten spelen. Inplaats daarvan stelt
men voor Zandvoort juist thuiswedstrijden vast.
'Zeemeeuwen gaat naar Aalsmeer de club van

"die naam bekampen. Dat wordt een moeilijke
wedstrijd voor de oranje/warton. J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Uitslagen van Zondag l.l.:

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, —0.

S.N.A. 2—Zeemeeuwen 2, 1—6.

Spaarndam—Zeemeeuwen 3, 4— 1.

Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 2—1.

Zeemeeuwen jun.—V.V.H, jun., 18—0.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen b adsp—Edo c adsp., 10—2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Aalsmeer 1—Zeemeeuwen I, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—T.D.O. 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Zandvoort 4, 10 uur.
Hillincn 4—Zeemeeuwen 4, 10 uur.
'D.O.A. 2—Zeemeeuwen 5, 10 uur.
Zeemeeuwen jun—H.F.C, c jun., 10 uur.

Adspiranten=cempetitie:
D.S.K. adsp—Zeemeeuwen b adsp., 2.30 uur.
A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering

in Café Neuf, Haltestraat 25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Ondanks de grote veldmeerderheid is het Zand»
voort J.1. Zondag niet gelukt, ook maar eenmaal
te doelpunten tegen De Zeemeeuwen. De voor»
hoeder heeft enkele opgelegde kansen onbenut
gelaten. Over het algemeen was het een vlugge
en faire wedstrijd. Tot ongeveer een kwartier
na de rust was Zandvoort het meest in de aanval,
ook al doordat Zeemeeuwen sterk op de verdeda»
ging speelde. Maar hierna waren de kansen vol»
komen gelijk. Zeemeeuwen ondernam gevaarlijke
snelle uitvallen en de achterhoede van Zandvoort
moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voor»
komen, wat haar ook 'gelukte.

Tegen het emde werd het wel wat al te fors en
het waren vooral de twee doelverdedigcrs die de
klappen kregen. Scheidsrechter Augustein leidde
zeer correct, al zijn we het niet eens met zijn be»
slissing over het handsgeval in het strafschop»
gebied, waarvoor hij Zandvoort inplaats van een
penalty een vrije schop drie meter terug op de
rand van het strafschopgebied gaf. Gezien echter
de goede verdediging van Zeemeeuwen zijn we
tevreden met de uitslagen.

Over de prestaties der lagere elftallen, met
uitzondering der beide junioren, kunnen we niet
erg tevreden zijn. Zandvoort 4 verloor met 6—

2

van Kenau, terwijl bij het vijfde enkele spelers
verstek lieten gaan tegen Zeemeeuwen 4. Met
tien man spelend, kregen ze met 2—1 klop.

Zandvoort 6 verloor tegen de /eer goed spelen»
de D.I.O. 4 met 6—3.
Beide junioien=elftallen wonnen met gemak,

resp. jun. a met 9— van D-C.O. en jun. b met
6—0 van H.F.C. d.

De adspiranten verloren met 7— van Haarlem
adspiranten, wat nog niet eens tegenvalt.
As. Zondag speelt ons eerste tegen A.P.G.S.

Al staan de bezoekers ook tamelijk slecht op de
ranglijst, toch moet Zandvoort het niet al te
licht opnemen, want anders vrezen wc, dat het
wel eens een nederlaag kan worden. Dus aangc»
pakt heren.' Om in de running te blijven mag nu
geen punt meer verloren worden.
Zandvoort 2 gaat naar de nog ongeslagen W.M.

S. 2. Zullen ze met een verrassing huiswaarts ke»
icn. in de vorm van een overwinning?
We achten het geenszins uitgesloten.

Hel programma der overige elftallen luidt:

Zandvoort 3—Nieuw Vennep, 10 uur.

Zeemeeuwen 3—Zandvooit 4, 10 uur.
Zandvoort 6—Hillegom 4, 10 uur..

Hillincn jun Zandvoort jun, a. 10 uur.

Zandvoort jun. b—Schoten b, 12 uur.
Zaterdagmiddag:
Zandvoort adsp Bloemendaal adsp-, 2.30 uur.
Onze jaarvergadering \indt binnen drie weken

plaats. J.K.

FIANDBAL — O.S.S
liet was te verwachten, dat het herenelftal, dat

Zondag tegen de vroegere lc klasscr Concordia
uitkwam, het zwaar to verduren zou hebben.
Daarom kunnen wc de wedstrijd van a.s. Zon»

dag tegen Aalsmeer wat hoopvoller tegemoet zien
De dames weten, dat ze 's middags een behoor»
lijk figuur kunnen slaan tegen Zaanland, daar ze
reeds vriendschappelijk tegen die ploeg uitkwa»
men en toon met een gering verschil verloren.

Nog deze week is aan het adres Poststraat 4
Zandvoort opgave als lid van de hand'bolafdeling
van O.S.S. mogelijk. Dames en heren, aarzelt niet,

maar geeft U spoedig op!
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Geen fooien!

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Hoe redt men een drenkeling?

Als gij de kreet van den drenkeling hoort, en
gij wilt helpen, dan zult gij U moeten haasten,
vooral als het geval zich in zee afspeelt. Daar'
elke seconde kostbaar is, moet gij U alleen bepa»
len tot handelingen die strikt noodzakelijk zijn.

Wanneer gij Uw jas en schoenen wilt uitdoen
en een punt bovenstrooms moet uitkiezen, dan
stelt gij den drenkeling wel op de proef. Is de
afstand echter ver om den drenkeling te bereiken,
dus moet U een flinke afstand zwemmen, ga dan
als Adam of Eva. Want gekleed zwemmen, en
dan nog een drenkeling vervoeren, is een dubbel
zware taak. Als gij terugkomt moet ge er op re*
kenen dat uw kleren en schoenen door „iilan»
tropen" zijn meegenomen, 'dit is mij althans over*
komen. Dit mag echter nooit een bezwaar zijn,

evenmin als om in een nieuw pak een drenkeling
te redden die kort bij in gevaar verkeert. En als
gij iemand naar den drenkeling ziet gaan, denk
dan niet, hij kan het alleen wel af, spring hem bij,

Uw hulp zal dankbaar worden aanvaard. En ook
al kunt gij niet zwemmen, loop toch den redder
en drenkeling tegemoet in de golven, want door
de krachtige inspanning zijn drenkeling en redder
soms zeer zwak ter been. Dit laatste is echter
een advies, dat ik de Zandvoorters niet behoef
te geven, want je houdt je hart wel eens vast,
zoveel als er tegelijk het water invliegen.
Het is niet altijd nodig in het water te sprin»

gen om den drenkeling te redden.Speelt het geval
zich af aan de kant van een gracht, vaart of
schip, misschien kunt gij door het uittrekken van
een jas de arm verlengen en op die manier het
slachtoffer naar U toe halen. Een bus, plank,
boei, bal, enfin alles wat drijfbaar is, den. dren»
keling toewerpen. Het drijvend voorwerp behoeft
niet eens groot te zijn, een houten deksel van
een vuilnisbak kan al van groot nut blijken. De
manier, waarop gij moet duiken, of op welke
wijze gij U kunt bevrijden uit de greep van den
drenkeling is beter te verklaren, ak gij een cur»

sus volgt bij de Brigade onder den 'bekwamen
oefenmeester W. Dorsman. Alleen zou ik er nog
op willen wijzen, dat gij nooit moet duiken in

onbekend water, gij weet niet wat daar onder
de oppervlakte is, zoals meerpalen of atndere

voorwerpen.
Sluit Ü aan bij de Brigade!

Jb. TERMES.

Bak' en Kookcursus
De Directie van het Gasbedrijf Ibericht

hiermede, dat op

Donderdag 10 Nov. a.s. n.m. 2 uur

do nieuwe Bak» en Kookcursus aanvangt-
Duur der cursus 4 weken. De kosten van
deelname bedragen ƒ 0.50.

Aanmelding "tot en met Dinsdag S Nov.
in de Toonzaal van het Gasbedrijf, Oranjes
straat.

GEOPEND.
Wat is het niet gemakkelijk als men zelf een

japon of mantel kan maken, niet herstellen,

maar naar een patroon helemaal maken!
Om U daarin te bekwamen, heeft mej. van

Waard, gedipl. lerares een Modevakschool ge»

opend te Overveen.
Voor verdere gegevens verwijzen wij U naarde

advertentie in dit blad.

LOOPT op onze

SWIFT-SCHOENEN
HEREN MOLIÈRES ƒ 3.95

en alle soorten DAMES SWIFTSCHOENE'N
en ROB1NSON.

BRONKHORST, Haitestr. 21 op 't hoekje

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 6 Nov. 10 uur: Dr. J. Koopmans,
Leiderdorp.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 6 Nov. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
Openb. geloofsbelijdenis en H. Doop.

GEREFORMEERDE KERK
Julianawes hoek Emmaweg."

Zondag a.s.: Ds. N. A. Waaning.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 6 Nov. 10.30 uur: Ds. P. Eldering uit

Oegstgeest.
Zondagsschool 12

—

-I uur,

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker: de heer J. A. Hoekcndijk Jr. te iHeem»

stede.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 5 Nov. Einde v.d. Sabbath 5.09 uur.

Vrijdag 11 Nov. Begin v.d. Sabbath 4 uur.

Zaterdag 12 Nov. Einde v.d. Sabbath 4.59 uur.

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H. Wordt vervolgd.

15. Ik lever prima kwaliteit,
daarmee raak je de kou wel kwijt.

16. En Kees bestelde van alles wat.
-; 'Hij was van dat lamme kleumen zat.

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclame

:

Nou c§af> Gla Bettes
van 50 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:
4 IVJocca-soezen voor 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag

Banketstaven vanaf 35 et per stuk

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of t'e Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. - Inlichtingen kosteloos-

DE VRAAG
wat zullen wij voor de boterham halen

OPGELOST f
Nergens groter verscheidenheid, nergens
toeter kwaliteit en toch niet duur.

Nierworst, per ons 15 et

iHet is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et

Leverworst, per ons 8 et

Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

LiSas Grove sn«worst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME: "

2 Blik ZALM- 29 et

Prima ARCHIDE SLA*OLIE .... 59 et

SPECULAAS, per pond 25 et

U houdt van een geurige kop KOFFIE?
Slechts de fijnste Koffie, voldoet U? Dan
moet U de SOLANO KOFFIE eens pro*
beren, ze is verrukkelijk v. smaak! Heerlijk
van geur, kortom de Ideale Koffie voor
fijnproevers, per half pond 28 et

Ziet etalage!

I. J, Knetter, Hattestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Bestelt nu reeds Uw
VISITEKAARTEN

U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest*

dagen. ZIET DE ETALAGE.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG I TELEFOON 2135

fffJsasaBg^-t''-'"' '
•"= gW liyu ï;:,",'i^

's: °"„i"jij.//;v?ar

2 Droge voeten bij het
jNATSTE WEER
• 6 maanden garantie

Z Alleenverkoop -

f
ALPH. SPRENGERS

f Grote Krocht 13 - Telefoon 2106

DE VOETBALWEDSTRIJD:

Nederland -Duitsland
kunt U Zondag 11 December weer per radio be»
luisteren. Is Uw toestel oud of wilt U eens ver»
anderen, 'komt U dan bijtijds eens luisteren en
U zult verrukt zijn over de nieuwe toestellen.

Mooie weergave, Prachtig klankgehalte.

Vraagt vrijblijvend demonstratie bij de Goed»
kope Amsterdammer:

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974

MAAR .......

Balks Brood

SMAAKT
TOCH

BETER
Hogeweg 27
Telefoon 2989
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wanneer U vlees bij een ander haalt.

„DE CONCURRENT"
RUNDVLEES

Winkellappen, mager . . . . 40—45 et

Prima lappen 50 et

Riblappen 55 et

Lendelappen 60 et

Roastbeef 55 et

Punt en Lende 60 et

Biefstuk 65 et

Biefstuk, Haas 75 et

Ossevet, bij vlees 45 et

Osschaas 75 et

Rollade 50 et

LAMSVLEES
Carbonade 35—40 et

Lappen en Bout 45 et

Kluiven en Poten voor de Erwtensoep.

KALFSVLEES, PRIMA
Lappen 45 et
Fricandcau 55—60 et
Carbonade 50 et
Gehakt 45 et
Oesters, Schnitzel, Blinde Vinken 80 et

VARKENSVLEES
Carbonade, schouder 50 et
Rib=carbonade 55 et
Haas»carbonade 60 et

Doorregen Varkenslappen . . .

.

45 et
Reuzel, bij vlees 40 et
Fricandeau 60 et
Gehakt, half om half 35 et

Carbonade 55 et

m
m

m
m
m
m
m

Echte Gelderse Rookworst slechts ... 45 en 50 cent per pond ui
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994 M
's Avonds na 6 uur gesloten, behalve Zaterdags. Vraagt prijscourant Wö

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. [©]

Verwacht binnenkort onze grote winterreclame ®
mmmBmmsmmmBBBmBmaaÉmaÊmBWÊBBim

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
„Mens wordt boer".

'Gedurende het tijdvak 14 Nov .1938—11 Febr.
193° wordt te Bakkeveen, Friesland, een land»
arbeiderscursus gegeven voor opleiding tot boer.
Als men deze cursus heeft meegemaakt is er

kans op blijvend werk; ook is er emigratiemoge»
lijkheid naar Zweden of Frankrijk.
De kosten tot deelneming zijn laag, terwijl de

Gemeente eventueel bereid is te helpen.
Jeugdige werklozen, die zich tot het boeren*

bedrijf voelen aangetrokken, verzoeken wij, zich
ten spoedigste te melden bij de Commissie op
haar zittingsuur Zaterdagmiddag 3—4 uur in ge*
bouw Grote Krocht no. 10 of dagelijks bij den*
secretaris H. J. Koning, Haltestraat 62,

Zandvoort, 2 'November 1938.

De Commissie.

VOOR DE ZENDING.
"

Zendingsweek van 6—13 November.
In deze week zullen U zendingszakjes worden

overgereikt, teneinde U in de gelegenheid te stel-
len, met Uw offer mede te werken tot dekking
van een zeer groot tekort. De noodvlag is ge»
hesen: inkrimping van de arbeid der zending te
midden van ontbering, teleurstelling en strijd,,

drastische verlaging der salarissen over de gehele
linie staan alweer voor de deur. En de kreet van
over de Oceaan gaat door: Kom over naar Indië
en help ons.
'Het Zendingsbestuur nodigt U allen met de

meeste aandrang uit, deze jaarlijkse week van
actie te steunen met Uw geldelijk offer.

De zakjes zullen na 13 November weer wor»
den afgehaald. Z.

Bij BATA deze week GRATIS
HAKKEN aanbieding!!

Bij ieder paar zolen hakken geheel GRATIS!!!
Leder of rubber naar keuze.

ÜERENZOLEN ƒ0.90-
HERENHAKKEN ƒ 0-40
DAMESZOLEN ƒ 0.80-

DAMESHAKKEN ƒ 0.30
KINDERZOLEN ƒ 0.7a-
KINDER 'HAKKEN „0-30

BATA
RIJKSPOSTSPAARBANK.

Aan het postkantoor Zandvoort werd geduren»-
de de maand October ingelegd ƒ 24262,37 èn te»

rugbetaald ƒ 27897,19.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT".
Wat zijn die Donderdagavonden toch fijn! Dan

gaan we altijd naar „Stoops=bad". Wanneer het
mistig is en koud," genieten we hier heerlijke
warmte, zelfs hij strenge vorst is het- hier zomer.
Door de goede ventilatie is deze warmte steeds
aangenaam. En dan die heerlijke douches! Die-
alleen reeds zijn waard, dat we met Z.C.Z. mee»
gaan.
Het zwemmen met ons is ook veilig. Ongeval»

len kunnen door de grote helderheid van het
water niet onopgemerkt blijven, -want zelfs kleine
voorwerpen zijn tot op de bodem te zien. Verder
zijn, buiten de goede zwemmers onder de leden^
en 'behalve het badpersoneel, ook de trainers
rondom het bad aanwezig, die allen bij het min*
ste of geringste direct hulp kunnen bieden.
Ouders, laat uw kinderen toch zwemmen Ieren.

Hoeveel verdrinkingsgevallen komen er niet voor,
doordat men niet goed zwemmen kan. Wanneer
men dit 'bedenkt, is het onverantwoordelijk Uw
kinderen geen zwemmen te laten leren.

Donderdagavond vertrekken we 5 min. over
zeven en kwart over zeven met de bussen van
Garage P. Kerkman in de Haltestraat, en om
5 min. voor zeven van het Tramplein met de-

fietsploeg. .. S.

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

58. Het spreekt vanzelf, dat meneer Van Em»
men in 'n wip uit de pot was. Hij was gered! Ach,
wat 'n vreugde, elkander weer te zien na zulke
gevaren doorstaan te hebben! Terwijl de leeuwen
zioh met het achtervolgen der inboorlingen onle»
dig hielden, drukte meneer Van fEmmen zijn kind
aan zijn vaderhart en schudde zijn vriend Unter»
meier hartelijk de hand. Maar plotseling stotterde
hij, op de koninklijke hut wijzend: „D»d»daar,.
in de gsgrotc hut Piet!"

aipp* 1

59. Terstond sloeg Herr Untermeier de snaren
van zn gitaar aan Gehoorzaam kwamen de
leeuwen aanhollen, en toen „Voorwaarts,
Naar de koninklijke hut!" commandeerde Herr
Untermeier. Koning Lippielappie vermoedde niets
van het naderende gevaar. Mij had de kleren van
meneer Van Einmen aangetrokken en troonde in
zijn hut, stralend van vreugde en zijn hart zwel»
lend van trots! Hij had al z'n hovelingen en feu*
ren uitgenodigd, hem te komen bewonderen.
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WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

oor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (*ertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Men behoeft niet te hopen, om aan ie pak:

ken, noch te slagen, om vol te houden.

PRINS WILLEM VAN ORANJE.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Wij leven op 'n te grote voet!

„'Het Nederlandse volk, in al zijn geledingen,
leeft op een te hoge voet", zo verklaarden -verleden
week negen vooraanstaande Nederlanders, mans
nen stuk voor stuk „keien" op economisch en
financieel gebied.
Niet over zich zelf alleen hadden die negen

heren het, neen, neen, over het Nederlandse volk,
en in al zijn geledingen. Asjeblieft! U staat er

beduusd van? Ja, ik ook, ik, die nog wel 'had be»
weerd, dat onze regering leed, al jarenlang, aan
een fatale bezuinigingsziekte. 'En nu is volgens
döze deskundigen het tegendeel waar, 't gaat alles

nog veel te grootscheeps, we zijn nog lang niet
zuinig genoeg, 'de regering niet en 'de huisvaders
en huismoeders niet, kortom niemand.

Ik ging piekeren, natuurlijk ga je in zo'n geval
piekeren. Als ernstig denkend mens wil je toch
weten, aan welke kant het gelijk is.

Welnu, ik kwam tot de conclusie, dat die negen
heren gelijk hebben en.... ik ook, elk van zijn

eigen standpunt uit bekeken natuurlijk. Ja vrien»
den, ook hier zit — als altijd — het verschil in
het uitgangspunt en daaruit volgt dan vanzelf de
verschillende waardering der feiten.

.Hun uitgangspunt is de economische ongelijk»
Qieid der acht millioen Nederlanders en de wens
tot bestendiging dier ongelijkheid. Zij willen zelfs

loonsverlaging om zodoende de industrie weer op
gang te helpen en welvaart te kweken — wat
zij dan welvaart noemen.

Mijn uitgangspunt is het recht van alle acht
millioen Nederlanders op een volkomen mens*
waardig bestaan, en dus de wens tot wegneming
der doemwaardige ongelijkheid, die armoede -en

gebrek kent naast rijkdom en weelde.
En daarom hebben zij gelijk als ze zeggen, dat

we nog lang niet genoeg bezuinigen, en ik, als ik

meen, dat we veel te veel en geheel onnodig be»
zuinigen. Ziedaar de tegenstelling. En nog een
andere tegenstelling is deze, dat zij gering in aan»
tal doch groot in macht zijn, terwijl de anderen— waartoe ik mezelf reken — groot in aantal
doch gering in- macht zijn, en ook, dat gij 'meestal
één lijn trekken, terwijl de anderen het nog maar
steeds oneens zijn onder elkaar, en verder, dat
zij het nog altijd klaar weten te spelen een groot
deel dier anderen voor hun karretje te spannen.
iHoe trachten zij ook nu weer het 'Nederlandse

volk -^- buiten hun kleine groep — te doordrin»
gen van de juistheid van hun zienswijze? Het
loont de moeite, dat eens even te bekijken.
Hun enige argument voor nog veel drastischer

bezuinigingen is het feit, dat de staatsschuld de
laatste 7 jaar is toegenomen met bijna 800 mill.

gulden. Ik vind dat in de gegeven omstandigheden
van voortdurende crisis en werkloosheid niet
eens veel, en dus allerminst alarmerend. Vooral
niet, als ik bedenk, dat — gelijk prof. J. van Gel»
deren in de Arbeiderspers opmerkt — in de 7
daaraan voorafgaande jaren de staatsschuld met
700 mill. verminderd is.

In 1937 bedroeg de staatsschuld 362S mill., ter»

wijl die in 1923 nog 3543 mill. was, geen verschil
van betekenis dus in ong. 15 jaren tij ds.

We kunnen nu eenmaal niet allemaal zo goed
boeren als de Nederlandse Bank, de bezitter van
het geldmonopolïe, de geldschieter en schuldeiser
van regering zowel als van particulieren, de Ne»
derlandse Bank, die in de laatste 10 jaar z'n goud»
reserve zag toenemen van goed 400 mill. tot bijna
1500 mill., dus meer dan verdrievoudigen (dit

zonder nog rekening te houden met de waardever»
mindering van de gulden, waardoor dat goud feu
telijk al een waarde heeft van 1800 mill."gulden)-.
Als die Nederlandse Bank nu toch es niet al»"

leen in Nederland stond, maar ook aan Neder»
land behoorde, dus aan de 'Nederlandse Staat,
dan zouden we er in de laatste 7 jaren dus zelfs

nog rijker op geworden zijn, ook zelfs wanneer
de regering nog enkele honderden millioenen gul»
dens meer had besteed ten behoeve van de werk»
lozen en de ouden van dagen en minder had be»
zuinigd op onderwijs. Als.... maar zo is 't niet, in»

tegendeel: de Nederlandse Bank is een macht in
de Staat, die geen andere zorg behoeft te heb»
ben dan dat zijn schuldenaar, de Nederlandse
Staat, bij machte blijft op tijd de renten en af»

lossingen der schulden te betalen.

En daarom mag de schuld van ons land niet al te

groot worden, ziet u, en daarom moeten we nu
nog meer bezuinigen en daarom wordt ons maar
zonder blikken of blozen meegedeeld, dat we op
'n te grote voet leven.

'Op een te grote voet. Niet alleen de op alles

en nog wat bezuinigende regering heeft dat ver»
wijt der negen heren te slikken, maar het hele
Nederlandse volk, in al zijn geledingen. Dus ook
de vele duizenden werklozcn»gezinnen, en de ong.
150.000 ouden van dagen (boven de 65 jaar) die
vallen buiten de ouderdomsvoorziening? Dus ook
de helft van ons volk, die niet is aangeslagen in

de Inkomstenbelasting, omdat ze minder dan
ƒ 800 per jaar verdient?

In al zijn geledingen, staat er. 't Klinkt als een
hoon, en 't stemt bitter, dat vooraanstaande man»
nen zo iets kunnen en durven zeggen, in een land,

waar slechts" 5.5% der bevolking een inkomen
heeft van meer dan ƒ 3000 per jaar, en waar
slechts een heel klein deel zich de weelde kan
veroorloven om werkelijk op 'n te grote voet te

leven, omdat het een inkomen heeft, dat in de
tien» en honderdduizenden loopt.

Ach ja, we kunnen wel praten van één volk,

één natie, maar de werkelijkheid is tengevolge
van de economische ongelijkheid zodanig, dat er

een oneindige afstand is tussen Nederlanders en
Nederlanders. Eén volk, één natie zullen zij pas
werkelijk zijn, als zij hun totaal bezit aan goede»
ren, grond, productiemiddelen en energie zien als

hun ware en gemeenschappelijke rijkdom, en als

het geld weer teruggedrongen zal zijn tot de rol

waartoe het aanvankelijk werd gemaakt, die van
ruilmiddel en niets meer. Maar dan zal er zijn

economische democratie, en. dat willen die

negen vooraanstaande Nederlanders — en vele
andere vooraanstaanden met hen — nu juist niet.

Zij willen vooralsnog de economische ongelijkheid
bestendigen.
En daar draait nu in wezen alles om, in Neder»

land, in Europa, in heel de wereld. En daar dan»
ken we al de onrust en oorlogsdreiging in de we»
reld aan.
Hoe lang nog? DIXI.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 4 tot en met 10 Nov. 1938.

Geboren: Pieter Cornelis, zoon van P. van Loon
en C. J. van 'Roon, Burg. Engelbertsstraat 105
achter.
Ondertrouwd; A, Visser en M. Koper, Koning»

straat 54.

Overleden: W. Versteege, oud 64 jaTen; D. San»
ders, echtgenote van S. Bohemen, oud 43 jaren.

Gevestigde personen:
M. Waterman van Amsterdam, Zeestraat 57 zw.
A. J. Eggers van A'dam, Zandvoortselaan 23.

H. 'D. Pannekoek van A'dam, KI. Krocht 3.

L. Doyer van Bussum, Brederodestraat 61.

VERENIGING VOOR VOLKSONDERWIJS
Op de laatste ledenvergadering afd. Zandvoort

is het besluit genomen om over enige maanden
een tentoonstelling te organiseren van door kin»
deren eigenhandig gemaakt speelgoed.
Zal deze tentoonstelling slagen, dan is het zeer

noodzakelijk dat wij in de eerste plaats de volle
medewerking hebben van al on.se leden.
Laten zij hun kinderen en die van anderen op

wekken deze wintermaanden eens iets te knutse»
len en dat in te zenden op onze tentoonstelling,
zodat deze een groot succes zal worden voor
onze vereniging en de Zandvoortse jeugd. De be»
doeling is:

Ie Door 'het houden van deze tentoonstelling
aan te tonen, dat duur speelgoed absoluut geen
noodzakelijkheid is. Dat kinderen heel goed in
staat zijn zelf iets aardigs te maken, waarmee zij

vaak veel meer plezier hebben dan met allerlei

duur gekochte dingen.
2e De kinderen bezigheid te verschaffen in de

lange wintermaanden en dus verveling en op
straat slenteren te voorkomen.
Onder speelgoed wordt verstaan alles waarmee

kinderen zich vermaken in zeer ruime zin, alsook
een bijzondere tekening, bouwplaten, kartonwerk,
kleiwerk, poppen en vlechtwerk.
Het plan is, de tentoongestelde voorwerpen te

verdelen in enige groepen voor jongens en meis»
jes van verschillende leeftijden.

Het bestuur had gedacht ongeveer Maart de in»

gezonden werken te verzamelen, waarna een jury-

zal beslissen, welke inzendingen voor een prijs in
aanmerking komen. De prijzen zullen worden uit»

gereikt op een door muziek, zang of anderszins
voor leden en belangstellenden gezellig te maken
avond.
Het vervaardigde blijft natuurlijk eigendom van

inzender(ster). Laat ons nu op Uw medewerking
'kunnen rekenen, zodat we in [Maart een schitte»
rend geslaagde tentoonstelling krijgen.

Secr. Volksonderwijs, Zandvoort.

OUDERAVOND SCHOOL iC.

Woensdag hadden we een gezellige drukbezochte
ouderavond. Er waren 72 aanwezigen, waaronder
de heer v.d. Moolen, wethouder voor het onder»
wijs. De heer Werkhoven verwelkomde de be»
zoekers en sprak zijn vreugde uit over de grote
belangstelling, die van de zijde der ouders voor
de school 'bestond. Hoe meer contact tussen de
ouders en de onderwijzers, hoe beter voor de kin»
deren!

Nadat de notulen van de vorige ouderavond
voorgelezen waren, hield de heer van Pagée een
inleiding over de lichamelijke opvoeding op de Ia»

gere school. Deze rede was zowel leerrijk als in»

teressant en vond z'n hoogtepunt in de behande»
ling van het zwemonderwijs, dat jaarlijks in de
maanden Juni en Juli in de 5e klas gegeven wordt.
Vaak is het weer ook dan nog kil en koud en
vele ouders vrezen, dat hun kind kou zal vatten.
Opmerkelijk is, dat jaar op jaar j-uist gedurende
die maanden er in de vijfde klas geen zieken voor»
komen. Dus ouders, zet dit werk, waarmee de
school 'begonnen is, voort. Heel Zandvoort moet
kunnen zwemmen.
Na de rondvraag, waarin nog veel over de melk»
voorziening op de lagere school gesproken werd,
werd deze geslaagde avond tegen elf uur gesloten.

TELEFOONDISTRICT HAARLEM.
Op Dinsdag 8 November j.1. te 13 uur is de

automatische telefooncentrale te Spaarndam in

dienst gesteld.
Van genoemd tijdstip af kunnen de aangeslotc»

nen op dit telefoonnet dus automatisch telefone»

ren met en zijn tevens automatisch bereikbaar
voor de abonné's behorende tot het Telefoon»
district Haarlem.
Het voor het automatische interlokaal verkeer

te bezigen kengetal is K 564.

ZANDVOORTSE REDDINGS»BRIGADE
Demonstratie in Stoops Bad.

Op Maandag 21 Nov. zal de Brigade voor het
Zandvoortse publiek een demonstratie geven in

Stoops Bad tussen 8—9 uur. De toegang is gering;

deze prachtige inrichting is te bereiken per fiets

of per spoor tot Overvecn. Ook zullen die avond
Kerkmans autobussen rijden. Wij vertrouwen er

op, dat vooral familieleden der zwemmers(stcrs)
deze unieke gelegenheid niet voorbij zullen laten

gaan, want er zullen prachtstaaltjes zwemmen
worden uitgevoerd. Ik raad trouwens iederen
Zandvoorter aan dit te gaan zien, hij of zij zal

zeker trots zijn op onze Brigade.
Terwijl ik dit schrijf, bericht de Commandant

mij, dat er heden d'iplomazwcmmcn is, dit mag
een prachtig resultaat heten voor onze instruc»

teurs.

Do heer Brokmeier zal a.s. Maandag met een
ledenlijst controle houden aan het loket, de aan»
drang van nieuwe leden is zo enorm, dat dit niet

als overbodig kan worden aangemerkt. Binnen»
kort zullen de verbandcursussen aanvangen. Er
is op dit ogenblik zoveel werk in de Brigade, dat
ik nog geen onderwerp kan behandelen.

Jb. TERMES.

SPORT
VOETBAL.

Zeemeeuwen—Zandvoort, —0-

In ons vorig overzicht schreven we: „Zullen de
„geelblauwen het juiste tegenspel vinden tegen de
„stoppersspil=formatie, iets waarin ze tot heden
„nog nimmer geslaagd zijn? De wedstrijd van Zon.
„dag zal er het antwoord op geven."
Welnu, de geelblauwen hebben het juiste tegen»

spel gevonden, of juister gezegd: het is hun door
den trainer bijgebracht. Dat zij, ondanks een vrij

groot en langdurig overwicht, niettemin er niet
in konden slagen de kroon op hun werk te zetten,
d.w.z. doelpunten te scoren, ligt o.i., behalve in

het schitterende keepen van Hennis, in het falen
der buitenspelers, de belangrijkste personen bij

het bestrijden van het stopper»spil»systeem. Zo»
wel v.d. Bos als Luiting bleven beneden de maat
en de vervanging, na de pauze, van laatstgcnoem»
de door Jo Keur was reeds een grote verbetering.
In die eerste helft kreeg Luiting keer op keer de
bal aangegeven met een vrij veld voor zich, want
de vleugethalfs bij Zeemeeuwen dekten de bin»
nenspelers en wc kunnen niet zeggen, dat de links
back zich veel van Zandvoorts=rechtsbuitcn aan»
trok. Nochtans wist deze niet van zijn. grote be»
wegingsvrijheid te profiteren.

De wedstrijd.
Voor een kleine duizend bezoekers trapte Zand»

voort, bij wie Oomstcc wegens ziekte ontbrak en
voor wien Koning speelde, af. De Zeemeeuwen
speelden in dezelfde samenstelling als tegen Bloe»
mcndaal, dus met A. van Duyn en Jan Koper als

backs en de Wid en Scbregts als vleugelhalfs.
Die eerste helft is een voortdurende strijd ge»

worden tussen de voorhoede van Zandvoort, op»
gestuwd door een hechte middenlinie, tegen de
verdediging van Zeemeeuwen. De keren, dat de
voorhoede der thuisclub er aan te pas kwam, wa»
ren te tellen. Het waren dan nog in hoofdzaak
Druyf en Hendriks (die een actieve rechtervleugel
vormden) die het Zandvoort lastig maakten. Dat
zij Andr. Weber maar zelden voorbijkwamen, kan
'hun heus niet als een verwijt aangerekend worden.
'De aanvoerder der geelblauwen speelde dan ook
wel zeer goed.
Zoals gezegd: de strijd speelde zich hoofdzake»

lijk voor het Zeemeeuwen»doel af. (Maar daar
stond een keeper, die voor geen kleintje vervaard
was. Hij graaide de bal uit voorzetten uit de lucht
en durfde zich zelfs, met gevaar voor eigen letsel,

voor de voeten der aanstormende spelers werpen.
Verder viel, als gewoonlijk, W. Keur als spil op,
terwijl ook Jan- Koper een beste partij vertolkte,
•zij het dat hij het naar onze smaak wel eens wat
al te potig deed.
Maar toen de rust aanbrak, was de stand, in»

begrepen twee gemiste kansen van Harry Bloe»
mendal en Jan v.d. Bos, nog steeds dubbel nul. De
verhouding der genomen corners, 1 tegen 7, geeft
een duidelijk bewijs van het grote overwicht der
geelblauwen.

Waren vóór de thee lichamelijke botsingen zeld»
zaam geweest, het begin van de tweede helft be»
wees al spoedig, dat men van beide zijden er al»

les op ging zetten en niet voor elkaar uit de weg
zou gaan. Luide door hun supporters aangemoc»
digd, zetten de oranje»zwarten 'n aanval op links
op, waarna de teruggeplaatste bal door den Zand»
voort»spil D. de Muinck werd meegenomen, die
zijn solospel met een scherp schot besloot, dat
rakelings langs de paal uit ging. Na 10 minuten
kwam Luiting met Jan Koper in botsing, tengevol»
ge waarvan hij hinkende het veld moest verlaten.
Jo Keur verving hem.
Nu kregen we weer een periode van Zandvoorts

overwicht, maar een drietal hoekschoppen leverde
niets op. Elke hoge voorzet werd een prooi van
doelman Hennis, en dus ook de corners. Maar
weldra waren de bordjes weer verhangen en stevig
doorzetten van Terol bracht de verhouding in

hoekschoppen op 5 tegen 3 in het voordeel der
thuisclub. Visser moest nu telkens de handen uit

de mouwen steken, maar zijn rustige wijze van
optreden boezemde het volle vertrouwen in, ter»

wijl zijn verre uittrappen opvielen.
Thans waren partijen geheel aan elkaar ge»

waagd. Het duo Weber»Koning. met assistentie
van halfs» en binnenspele'rs, had zelfs meer dan
de 'handen vol aan de steeds opvolgende Zeemeeu»
wcn»aanvallen en de snelle, handige Hendriks
bracht enige malen de geelblauwe defensie danig
in het nauw. Zeer juist zag de thuisclub, dat de
invaller»linksback van Zandvoort de meeste kans
op succes bood en met hoge ballen, die juist bui»

ten zijn 'bereik neerkwamen, werd 'hij op de proef
gesteld. Maar deze moeilijke periode kwamen We»
ber c.s. heelhuids door.
Zandvoort wijzigde de opstelling in haar bin»

nentrio en daar de linkervleugel bedenkelijk af»

zakte, ging het leder meestal naar rechts, waar Jo
Keur razend snel langs de lijn draafde en veel

staaltjes van handigheid vertoonde.
Na een half uur spelen viel Scbregts uit en werd

door W. v.d. Moolen \ervangen. De spanning
steeg. Hendriks kreeg onverwacht kans een kei»

hard schot to lossen, dat Visser op even fraaie

wijze uit het doel stompte. We noteerden een
fraaie combinatie tussen Jo Keur, Schuiten en
Harry Bloemendal en enkele scherpe ballen van
Terol naar Fransscn.
Nog tien minuten waren te spelen. D. de Muinck
viel uit, Gijs 'Keur nam zijn plaats in en, fris te»

genover de anderen, zat hij er dadelijk fel op. Hij
plaatste het leder naar Schuiten, deze naar Jo
Keur die prachtig inschoot, maar iHennis stond op
de goede plaats. Van de uittrap ging de bal via

Fransscn naar Hendriks en Druyf, maar ook Vis»
ser wilde zich niet laten passeren. Hands even
buiten het strafschopgebied van de Zeemeeuwen
leverde niets op. Nog enkele felle aanvallen van
Zandvoort, waarbij de rechtervleugel een hoofd»
rol speeldo en toen was het uit. Oe beide Zand»
voortse clubs hadden de punten eerlijk gedeeld.

De leiding was in prima handen en het publiek
zeer sportief.

Nabetrachting.
Wanneer we de Zeemeeuwcn»spelers een com»

pliment maken voor de kranige wijze waarop zij

zich hebben verdedigd, willen wij daarmede tevens

zeggen, dat do geelblauwe ploeg in doorsnee de
aanvallende partij is geweest. Men moet de

enthousiaste or.injczwarten kennen om te begrij»
pen, dat het vorenstaande nog niet wil zeggen,
dat zij geheel kansloos zijn geweest. Vooral do
jeug'dige rechtervleugel Druyf»Hendriks heeft zich
'kranig geweerd en zou, mocht een vertcgenwoor»
digend Zandvoorts»elftal worden gekozen, in haar
huidige vorm de voorkeur verdienen boven die
van Zandvoort. 'De training van Pagman i» zeer
goed merkbaar en het versohil met het spel van
vorige seizoenen is groot. Spelende als in haar
laatste twee wedstrijden, kan Zeemeeuwen nog
voor verrassingen zorg dragen.
Zandvoort is intussen, nu zowel Bloemendaal

als Ripperda voortgaan met ovcrwir/ningen te
boeken, weer een puntje meer achter gekomen.
De geelblauwen sukkelen weer met de oude
kwaal: dat een grote vcldmeerderheid niet in doel
punten kan worden uitgedrukt. Het is ook de
elftalcommissie niet ontgaan, dat /ij in Dorsman
een uitstekende halfspelcr bezit. Wordt het dan
niet tijd, Andr. Weber op de rechtervleugel te
plaatsen? Misschien dat deze handige voetballer
voor doelpunten kan zorgen. Hot is een experi»
ment, dat o.i. Zondag tegen AP.G-S. zonder ge»
vaar kan worden toegepast.

A.s. Zondag.
Zoals gezegd, krijgt Zandvoort Zondag A.P.G.

S. te bestrijden, weer in een thuiswedstrijd; we
kunnen dan ook geen bewondering hebben voor
den samensteller van het programma. Immers,
waar de velden in Amsterdam /.o slecht zijn en
die in Zandvoort vrijwel altijd bespeelbaar, kon
men beter de Zandvoortse clubs in de/e tijd uit»

wedstrijden laten spelen. Inplaats daarvan stelt

men voor Zandvoort juist thuiswedstrijden vast.
'Zeemeeuwen gaat naar Aalsmeer de club van

"die naam bekampen. Dat wordt een moeilijke
wedstrijd voor de oranje/wartcn. J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Uitslagen van Zondag l.l.:

Zeemeeuwen 1—Zandvoort 1, —0.

S.N.A. 2—Zeemeeuwen 2, 1—6.

Spaarndam—Zeemeeuwen 3, 4— 1.

Zeemeeuwen 4—Zandvoort 5, 2—1.

Zeemeeuwen jun V.V.H, jun., 18—0.

Adsp. Competitie:
Zeemeeuwen b adsp—Edo e adsp., 10—2.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Aalsmeer 1—Zeemeeuwen I, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—T.D.O. 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Zandvoort 4, 10 uur.
Hillincn 4—Zeemeeuwen 4, 10 uur.

'D.O.A. 2—Zeemeeuwen 5, 10 uur.
Zeemeeuwen jun—H.F.C, c jun., 10 uur.

/ldspiranfen»cempefifie;
'D.S.K. adsp—Zeemeeuwen b adsp., 2.30 uur.
A.s. Maandagavond 8 uur Bestuursvergadering

in Café Neuf, Haltestraat 25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Ondanks de grote veldmeerderheid is het Zand»
voort J.I. Zondag niet gelukt, ook maar eenmaal
te doelpunten tegen De Zeemeeuwen. De voor»
hoeder heeft enkele opgelegde kansen onbenut
gelaten. Over het algemeen was het een vlugge
en faire wedstrijd. Tot ongeveer een kwartier
na de rust was Zandvoort het meest in de aanval,
ook al doordat Zeemeeuwen sterk op de verdeda»
ging speelde. Maar hierna waren de kansen vol»
komen gelijk. Zeemeeuwen ondernam gevaarlijke
snelle uitvallen en de achterhoede van Zandvoort
moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voor»
komen, wat haar ook 'gelukte.

Tegen het einde werd het wel wat al te fors en
het waren vooral de twee doelverdedigcrs die de
klappen kregen. Scheidsrechter Augustein leidde
zeer correct, al zijn we het niet eens met zijn be»
slissing over het handsgeval in het strafschop»
gebied, waarvoor hij Zandvoort inplaats van een
penalty een vrije schop drie meter terug op de
rand van het strafschopgebied gaf. Gezien echter
de goede verdediging van Zeemeeuwen zijn we
tevreden met de uitslagen.
Over de prestaties der lagere elftallen, met

uitzondering der beide junioren, kunnen we niet
erg tevreden zijn. Zandvoort 4 verloor met 6—

2

van Kenau, terwijl bij het vijfde enkele spelers
verstek lieten gaan tegen Zeemeeuwen 4. Met
tien man spelend, kregen ze met 2—1 klop.

Zandvoort 6 verloor tegen de /eer goed spelen»
de D.I.O. 4 met 6—3.

Beide junioien»elftallen wonnen met gemak,
resp. jun. a met 9— van D-CO. en jun. b met
6—0 van H.F.C. d.

De adspiranten verloren met 7— van Haarlem
adspiranten, wat nog niet eens tegenvalt.

As. Zondag speelt ons eerste tegen A.P.G.S.
Al staan de bezoekers ook tamelijk slecht op de
ranglijst, toch moet Zandvoort het niet al te
licht opnemen, want anders vrezen wc, dat het
wel eens een nederlaag kan worden. Dus aangc»
pakt heren! Om in de running te blijven mag nu
geen punt meer verloren worden.
Zandvoort 2 gaat naar de nog ongeslagen W.M.

S. 2. Zullen ze met een verrassing huiswaarts ke»
icn. in de vorm van een overwinning?
We achten het geenszins uitgesloten.

Hel programma der overige elftallen luidt:

Zandvoort 3—Nieuw Vennep, 10 uur.

Zeemeeuwen 3—Zandvooit 4, 10 uur.

Zandvoort 6—Hillegom 4, 10 uur..

Hillincn jun Zandvoort jun, a. 10 uur.

Zandvoort jun. b—Schoten b, 12 uur.

Zaterdagmiddag:
Zandvoort adsp Bloemendaal adsp-, 2.30 uur.
Onze jaarvergadering \indt binnen drie weken

plaats. J.K.

HANDBAL — O.S.S
Het was te verwachten, dat het herenelftal, dat

Zondag tegen de vroegere lc klasser Concordia
uitkwam, het zwaar te verduren zou hebben.
Daarom kunnen wc de wedstrijd van a.s. Zon»

dag tegen Aalsmeer wat hoopvoller tegemoet zien
De dames weten, dat ze 's middags een behoor»
lijk figuur kunnen slaan tegen Zaanland, daar ze
reeds vriendschappelijk tegen die ploeg uitkwa»
men en toon met een gering verschil verloren.

Nog deze week is aan het adres Poststraat 4
Zandvoort opgave als lid van de hand'balafdeling
van O.S.S. mogelijk. Dames en heren, aarzelt niet,

maar geeft U spoedig op!
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§ Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toneelvereniging „De Schakel" E

S ZONDAG 13 NOVEMBER a,s*

GROOT BADHUIS" 8.15 uur preciesin

6R0TE FEESTAVOND

NA AFLOOP BAL o.l.v. de heer J. STOL Jr. en
muziek van ENGEL PAAP en z'n Stemmingsband

Entreeprijs voor leden van V.V.V. en" „De Schakel" f 0.30 (incl.

bel.) ; voor niet-leden f 0.50 (incl. bel.) Plaatsbespreking Zaterdag-

middag van 2—4 uur aan de zaal.

met opvoering van

„PYGMALION" B
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Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

VERKOOPVACTIE VAN DE
GEORGANISEERDE MIDDENSTAND.

Een dag gratis op reis.

Door de georganiseerde winkeliers wordt be*

kend gemaakt, dat binnenkort (vermoedelijk in»

gaande Zaterdag 26 Nov. a.s.) de grote ReiszRe:
clametcampagne een aanvang zal nemen.
Aan een ieder zal bij aankoop van 25 et contant

een reisgezel -worden verstrekt, welke zegels op
daarvoor bestemde kaarten moeten worden ge*

plakt.
'Een nog nader aan te kondigen stuks volge*

plakte kaarten geven recht op

'EEN DAG GRATIS OP REIS

d.w.z. gezamenlijk een dag b.v. naar Gelderland
met inbegrip van maaltijden, koffie enz.

De winkeliers bij wie deze reiszegels worden ver»

strekt zijn kenbaar aan de deelnemerskaarten in

hun etalages. iHet is dus in het belang van het
publiek te kopen in zaken, waar deze zegels wor»
den uitgegeven.
Doef dus uw inkopen te Zandvoort.

De georganiseerde middenstand.

Anderer armoede kan nooit ons voordeel
zijn, zei Chamberlain een dezer dagen.
Conclusie: de gemiddeld grootste welvaart
\\ ordt verkregen bij economische gelijkheid,
zoals ook de Bellamy»vereniging propa»
geert. Streeft naar economische gelijkheid
en sluit U aan.

Ï.V.B. afd. Zandvoort.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Heyermans' „Schakels" vormde een veelbeloven»

de inzet van 'het speelseizocn van de „Phoenix"
en met de ovatie na het laatste doek gaf het uit»

stekend bezette Groot Badhuis te kennen, hoe
zeer het moeilijke werk van spelers en regisseur
werd gewaardeerd.
Wat het nieuwe „Phoenix"*home betreft, dat is

vooreerst altijd een kwestie van geven en nemen.
Vele getrouwe „Phoenix"*mensen zullen de on-
tegenzeggelijk gezellige Monopole»sfeer wel ge»
mist hebben en er waren er, die anders regel»
recht op "hun hoekje" afstevenden, doch nu als
een kat in een vreemd pakhuis wat rondscharrel»
den op zoek naar een „wrarm" plekje. En om nog
maar niet eens te spreken van de vele op» en af»
stapjes in de zaal. Maar aldoende leert men !

En de lichte handicap, die een opvoering in een
vreemde zaal nu eenmaal met zich brengt, scheen
voor de spelers niet te bestaan; integendeel het
was of zij aan deze nieuwe omgeving alle gloed
en kleur wisten te onttrekken om deze vervol»
gens in hun spel over het voetlicht te brengen.
De inhoud van dit prachtige werk is te over»

bekend, dan dat ik er hier nog iets van vertellen zal.

Vele bezoekers zullen het stuk reeds eerder heb»
ben gezien en zij zijn het wederom gaan zien in
de hoop nogmaals van inhoud en spel te kunnen
genieten. Welnu, zij hebben hun hart kunnen op»
halen. Het was voor mij de vijfde maal, dat ik
„Schakels" zag, maar gespeeld zoals deze avond
teken ik voor de zesde keer. Na de bedenkelijke
inzinking van stuk»keuze en spel in het afgelopen
seizoen was deze voorstelling verrassend en ver»
heugend.
Heyermans is hard, zeer „hard, men weet 't en

hij laat ons onomwonden zien, hoe hij over den
mens met z'n kunstig weggemoffelde beestachtige
ruwheden, denkt en als hier de regie toont, dat
zij ondanks alle voetangels en klemmen, in dit

stuk verborgen, den schrijver begrijpt en hem van
begin tot einde bij machte is te volgen, dan zeg
ik, dat hier een vakman aan het werk is geweest,
die de „Phoenix" een succesvol seizoen kan be»
Borgen.

Naast regisseur Dhooge dient onmiddellijk de
heer Walhg genoemd te worden, die door sterk"

tegenspel van mevr. Benjamins, een gevoelvolle
vertolking van iMarianne, en de heren Weber,
Roukens Jr , Schuiten en Hendriks tot groot spel
geïnspireerd werd. De heer Hendriks kon zich
echter in het derde bedrijf jammer genoeg niet op
het peil van het eerste bedrijf handhaven. De har»
de zakenman was hij toen niet meer en zijn han»
deling was te nadrukkelijk en te geheimzinnig
vooral. Uitstekend was de heer Roukens, wiens
stem, hees en mopperend, het al heel gelukkig
deed en hij tekende ons dien eigenaardigen, zich

steeds verongelijkt voelenden, makelaar ten voe»
ten uit. De heer Geesink had een doublure. De
boekhouder was voldoende, maar een student was
hij niet. De z.g. onverschillige slungel miste ik ten
enenmale in hem, wat niet weg neemt, dat hij in

de scène der familie»bijeenkomst werkelijk goed
voor de dag kwam en de belangstelling, welke zijn

rol toen opeiste volkomen waard was.
En dan mag ik niet dat prachtige echtpaar van

den heer Weber en mevr. Bleesing—Sevenstern
vergeten. Zij hebben beiden zeer zeker een groot
aandeel in het succes gehad. De heer Weber had
een drukke avond, mede door zijn dubbelrol, maar
het was hem toevertrouwd!
De overige rollen waren in goede handen. Een

gezellig bal besloot deze succes»avond. C.B.

AVONDRETOURS AMSTERDAM
NEDERLANDSE SPOORWEGEN.

In verband met het bezoek van Z.M. 'Koning
Leopold van België aan Amsterdam op Maandag
21 en Dinsdag 22 November zijn de avondretöurs
naar Amsterdam op deze dag de gehele dag geldig.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zoideropruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Steensma's
Modelvleeshouwerij

Prima Rauwe Rookworst
p.p. 50 et (geen fabrieksworst)

Pekelvlees per ons 16 et

Schoolstraat 3 - Tel. 2703
(bij de Haltestraat)

WINTERTIJD IS BREITIJDU*
DAMES!! VOOR U GAAT BREIEN EERST NAAR

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
ZO'N SORTERING VINDT U NERGENS.

100 gr. prima koordwol 36 et; de beste koordwol nu 54 et; Garbowol met noppen, iets aparts
49 et; 100 gr. sokkenwol, de nieuwste kleuren 48 et; 100 gr. prima zwarte sajet 36 et; de nieuw»
ste soorten genuanceerde wol 49 et; camisolewol 46 et; dub'belkoordwol voor truien 100 gr. 58 et
babywol met zijde, per knot 36 et; gekleurde indanthrenkatoen per knot 19 et, p. pak ƒ 1.75;
Koopt vooral bij ons uw wollen en flanellen goederen. Prachtsortering dames: en kindèrpulls
overs en vesten. Jongenst en herentruien, slipsovers en lumberjacks.
Heren=flanellen hemden 79»98 et; Herenpyama's pracht streep 195 et; Dames nachthemden, pri»
ma, vanaf 98 et; kinderpyama's 79 et; damespyama's 149 et; flanellen overhemden 69 et.

Koopt bij ons uw St.sNicolaas;cadeauxl! Wij zijn ruim gesorteerd!!

WIJ HOUDEN NOG STEEDS KOUSEN» EN SOKKENRECLAME!
Bij ons ontvangt U voor £ 20.- kassabons f 1.— aan goederen terug.

Steun- en Spaarbonnen worden bij ons aangenomen.
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OUDE NAAM
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EN NIET DUUR
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MMS/^smi&mm,
DISTILLEERPERIJiDEGRAAOWEHENesT';.

SCHIËDASi I
OPGERICHT 1714

PER LITERKRUIK f 3.10
per"k;literkruik f i.eo
PER V^LITERKRUIK f 0.85

(Statiegeld kruik 10 et)

UITSLUITEND VERKRIJGBAAR Bijt

Fa. P. Baggerman
WIJN EN GEDISTILLEERDHANDEL

HALTESTRAAT INI o. 10
TELEFOON 2005 — ZANDVOORT

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort
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Wie keurig gekleed wil gaan i
moet ook op een goede

rverzorgingiHaa
n letten - _
g Vakkundige behandeling met de modernste
g machines.
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Imaison stabeli
« B
I DAMES» EN HERENKAPSALON
g 3ROTE KROCHT 16 TELEFOON 2759
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JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

5(Bp~ Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

We lachen om de
goedkope grap
maar zeggen: Praatjes vullen geen gaatjes.
Men moet ikomen met eerste klas artikelen tegen

DE LAAGSTE PRIJZEN
en daar moet ie alleen voor zijn bij:

de Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD * BELASTING , AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

| "VAN NELLE

KOFHE THEE

Bloemen en Planten
zijn onmisbaar in elke woning.

Een ieder kan ze betalen, maar dan moet
U ze bij het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
gaan halen!

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

GROTE FEESTAVOND.
Naar wij vernemen, zal de Cocktailclub op

Zondag 27 Nov. a.s. een cabaretavond geven,
waaraan een nachtfeest verbonden is. Op het pro»
gramma staan o.a. vermeld Johnny and Jones,
Bert van Dongen, Toneelver. „Ons Toneel" en
last but not least Eddy "West, het virtuose neger*
kind aan -de piano. Voorziet U vroegtijdig van
kaarten aan de bekende adressen, daar het zeer
druk belooft te worden in GrootsBadhuis.

BENOEMD.
De te Zandvoort welbekende danslerares mevr.

Lily Orgodet heeft de eervolle benoeming ontvan»
gen van de Ver. Kenn. Muzieklyceum, (Bever*
wijkse muziekschool) te Beverwijk als lerares in
de Rhytmische gymnastiek in Bewegingskunsf.
Tevens zal door mevr. Lily Orgodet onderwezen
worden in groep*, solodans en kinderballet, als*

mede z.g. musical comedv.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Eisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

20*JARIG JUBILEUM.
Het was ter gelegenheid van het 20*jarig be*

staan van Theater „Monopole" een goede gedach*
te van de directie, om de bezoekers iets bijzon*
ders aan te bieden in de vorm van 't optreden van
de welbekende zangeres Joe Petersen. Een enthou*
siast publiek wachtte m spanning op haar ver*
schijnen en ontving haar met een donderend ap*
plaus. De liedjes vielen zeer in de smaak en men
ging uit de zaal spoedig over tot het noemen van
een van haar bekende nummers, namelijk Daddy.
Op waarlijk prachtige wijze bracht zij dit senti*
mentele liedje ten gehore. Telkens werd zij terug*
geroepen, wel een bewijs, dat zij aller harten heelt
gewonnen. Ook al door haar eenvoudig optreden.
Nogmaals een woord van lof om het initiatief

van de directie van Theater „Monopole". Een
mooier cadeau had men de bezoekers niet kunnen
aanbieden!
Het overige programma getuigde voorts van

goede smaak voor een jubileumsvoorstelling.

BELASTING OPHAALDIENST.
De animo hiervoor is behoorlijk groot, waardoor

het terughalen der invulformulieren vertraagd!
wordt. Verzoeke zoveel mogelijk mede te werken
en de nog niet afgehaalde formulieren te depone*
ren in de bus van het Raadhuis.

OVERDRACHT VBRKEERSTAFEL.
Op Dinsdag 22 'November a.s. zal de Ouder*

commissie van school B de verkeerstafel aan het
Gemeentebestuur overdragen.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort ! !!!!!!

Het adres is:

HL O van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT .6

GAZELLE RIJWIELEN

Elke week ontvangen wij

De nieuwste boeken
2691 Bordewijk. Karakter.

2699 Boo, Sigrid. Op een dag kwam ze terug.

2692 Frabricius, Joh. Kasteel in Karinthië.

2694 Jaarsma, D. F. Mensen aan het meer.
2697 Kleian, J. De zonen van Timah.
2693 Pauwels, F. Het duel.

2700* Gerhard, F. Pim en Puckie. (v.d. kleintjes)

2701* iHildébrand, A. D. Makkie Piepmans
(v.d. kleintjes).

2703* Mahler, S. Het raadsel van Europa.
2704 Philtine, Obcessie.

2702 Price, E. iHudson Symphonie.
2684 Balbian.Verster. Margan, wereldkampioene
2605 Belinfante, E. D. We slaan er ons door.

2614 Boylston, !H. D. Leerlingverpleegster.

2616 Bugbee, E. Peggie ontdekt nieuws.

267S Franken, N. Tehuis voor meisjes.

2640 Frylich, S. Het geheim van. de koepel.

2667 iHavelte, S. v. Onder de iMimosa's.

2668 Hers, A. Moeders voorbeeld.

2686 Jager, Meursing. Meisjes van onze tijd.

2680 Jehu, Felicie. Onze Nan is een beste.

2666 Jong, Dola de. Tussen huis en horizon.

LeesbibliotheekGertenbach
Achterweg 1 Telefoon 2135
Zaterdags na 9 uur gesloten



Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen

Laat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken, prijs . . £10."

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Gedipl. Coupeur

Hierbij geven -wij U
kennis van 't over»
lijden van onze ges

liefde vrouw en
moeder

Dina Bohemen
geb. Sanders

in de leeftijd van
43 jaar.

S. BOHEMEN
HETTY
MAUP

Zandvoort, 6 'Nov.
Zeestraat 23

DANKBETUIGING
Hiermede zeggen wij al*

len hartelijk dank voor
de vele blijken van be»
langstelling bij ons hu»
weiijk ondervonden.

S. WEBER
L. M. WEBER-
SCHOMBERT

Zandvoort, Nov. 1938.

DANKBETUIGING
Langs deze weg 'betuigen
wij onze oprechte dank
aan Dr. C. A. van Fraas»
sen en Zuster van Zeijl

voor de goede hulp on»
dervonden tijdens de
ziekte en het overlijden
van mijn geliefde vrouw.

Uit aller naam,

S. BOHEMEN
Zandvoort, Nov. 1938

Zeestraat 23

TE KOOP AANGEB.:
DUITSE PIANO

(zwart) mooie klank.
Prijs ƒ 100 a contant. Ju»
lianaweg 1.

GEVRAAGD

:

MEISJE
v. d. of d. e. n. Mevr.
Orgodet, Kostv-straat 36

iSLANK - FIT - LENIGS
MOD. KAMER-GYM IMASTIEK g

B voor Dames van iedere leeftijd.
jj

2 Ochtend» en middagclubs

J Ballet, Karakterdansen, Tapdance, enz. Middagles» £,
sen voor kinderen van 6 jaar af. VI

9 Avondclubs voor ouderen. JJ

| DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET |
g Gedipl. Lerares te Haarlem, Beverwijk, Zandvoort 3
5 Kostverlorenstraat 36 - Telefoon 2079 5
MBHMHHHMHKBBmMBHBanBaMHMI
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jROOTE KKOCHT 15 Bk£;ui<>^

Met f 1000.- contant
TE KOOP het

Perceel
Piet Heinstraat 9

te Zandvoort. Koopprijs:
ƒ 6000. IHypoth. ƒ 5000
4°/o aanwezig.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no.2003.

Door het succes der vo»
rige adv. biedt zich aan:

Verstelnaaister

ƒ 1.50 p.d. nog enige da»
gen over.

Br. bur. Zandv." Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2002

Gevraagd per 15 iDec. of
1 Jan. in gezin v. 2 pers.

Net flink Meisje
~v.d. en nacht v.g-g.v.

-Aanm. mevr. Harpman,
Dr. Smitstraat 10.

In gezin van 2 pers. ge»
-vraagd:

NET MEISJE
van 8.30—4 uur.
Aanm. Mevr.Kisch, Kost»
verlorenstraat 23.

TE HUUR,
BOVENHUIS

„Mea Vota, bev. 4 'kam.
.en keuk. ƒ 25 per maand.
Te bevr. 'bij Versteege,
Tramstraat.

Zonnige Slaapkamer
.aangeb. water, licht inbe»
gr. ƒ 10 p.m. voor door»
lopend, met uitst. pen»
sion ƒ 40 p.m. Ie stand,
prima aanbeveling.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2004.

Weggelopen
een niet te vertrouwen

blauw-grijze bouvier
Tegen beloning terug te
bezorgen bij N. Krau»
stau'ber, Zandvoortselaan
229, Bentveld.

AANGEBODEN:
Gestoff. Zit of
Slaapkamer

met of zonder keuken,
omgeving Brederodestr.
Zuid.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 2001.

Te koop wegens verhui»
zing: 4 nieuwe

lm. Leren
Clubfauteuils

met losse kussens en gr-
ronde salontafel.
Te bevr. Kostverloren»
straat 24.

Verloren Zilveren
Broche Horloge,

vorm klaverblad aan rood
leerbandje tussen WilheU
minaweg en Zuiderbad.
Tegen beloning terug te
bezorgen: Wilhelmina»
weg 33.

DAT HAD U NIET GEDACHT
• dat uw schoentjes X66
fijn. als nieuw konden
worden gerepareerd. Dat
Is het werk. dat een wer-
Kelljke „schoenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

TE KOOP
Kachel m. nikkelen kop
en kinderledikantje v.e.

a.b. Heemskerkstraat S

ZEESTRAAT69

^vAte^^:

TE HUUR:
Gem. Kamers, v.a. ƒ 1.50
p.w.; Gest. Zomerhuisje
ƒ 2— p.w.; Voor gem.
of ongem. Kamers; Voor
prima Kosthuis; Voor
Pension voor hulpbehoe»
vende, v-Heemskerkstr.S

TE KOOP
stel zware overgordijnen,
mooie donkerbeige kleur
m. bronsgarnituur ƒ 10

1 stel idem, handweefstof
ook m. garnituur ƒ 7.50.
Lengte gordijnen plm.
2.75 m; lengte roeden
plm- 3 m.; elk gordijn
1.80 m. 'br. 1 gasfornuisje
m. oventje, practisch,
brandt zuinig ƒ 7.50; 1
cocosloper 1 m. breed,
3.15 m. lang; beige met
bruine rand ƒ 7.50; 1 mo»
derne huiskamerlamp
ƒ 3.50.

Dr. Gerkestraat 45 zw.

TELEF. 2410

Onze speciale aanbiedingen geldig tot 17 Nov,

% pond Heerlijk Martini Banket voor ... 25 cent

% pond Fondant Borstplaat voor ..... 22 cent

DAT IS GOEDKOOP 1

1

Bestel vroegtijdig Uw chocoladeletters. U krijgt

dan de letters, die U wenst, terwijl wij dit voor
de laatste dagen niet meer kunnen garanderen.
Onze weivoorziene SinUNicolaastafel staat gereed

KOMT U OOK EENS ZIEN??????

Koopt nu
Uw Conset
Door aankoop van een partij CORSETTEN
in prima kwaliteiten en zeer goede model»
len, kunnen we deze

extra voordelig aanbieden
Ook voor Corpulente personen enorme keus

Een Corset met buikband van ons, garan»
deert U een goed figuur.

Vraagt ons 'Zijsluiting»Corset, reclame

f 1.39
In BUSTEHOUDERS prima modellen in

diverse soorten. — Jeugdvorm vanaf

19 et
Vakkundige bediening. Ziet onze etalages.

Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

De Waag
heeft de alleenverkoop voor Zandvoort
van het wereldbekende merk

Corsetten

Wat de mode vraagt geeft 'n

Twilfit. Lijn en pasvorm zijn

wonderbaarlijk.

MODEL 726.
Populair

Twilfit sport-

model van
sterke satijn-

stof in Tea-
rose kleur.

Oploopend
bij de maag.
4 „Twïlgrip"
jarretelles

3.60

v

MODEL 1255.
Twilfit model
met veterslui-

ting in den
rug en tevens
op zij geslo-

ten met haken
en ooqen.Op-
loopend bij de
maag. 2 paar
„Twilgrip"vei-

ligheids-jarr.

3.75

MODEL C.20.

Een zeer sterk Twilfit

buikband-model met
geheel elastieken bin-

nenband van 21 cM.
breedte, in vorm. Op-
loopend bij de maag.
Dit is 'n uitstekend mo-
del om de juiste steun
aan de buik te geven en
wordtaanbevolendoor
H.H. Doktoren. In rosé
coutil, 2paar >? glf\
Twilgrip jarr.O.3 \M

Verder nog een dertigtal modellen in
Twilfit»corsetten, Bustehouders en Gordels-

Vraagt gratis prospectus.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1 aan goederen terug

Eendrachtszegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant . . blijft klant

Gertenbachs Leesbibliotheek
2650 Kaiser, E. Lucie maakt carrière.
2681 'Naehenius, Roegholt. Cootje zet zich schrap
2685 De wereld draait om Jessie.
2622 Pauw, Bachradh. De omweg. I.

2623 Rhytme. II.

2624 Trio finale, in.
2612 Petillon, W. Durf het aan.
2561 Pulles, Tung. Sta pal.

2563 Saris, L. Lucia zet door.
2617 Servaes, A. Gerda.
2677 Soest, E. v. De wereld, die wij veroveren

moeten.
2682 Alleen in 't volle leven.
2615 Stone, A. H. Laat Polly het doen.
2562 Tollenaar, E. Jij dappere, kleine Mardon.

WONINGBUREAU
„KENNEMERLAND"

«OGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huurnnnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

LEEST in Leesbibliotheek „Gelria*t

t

t

THEATER JVÏONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein.

Zaterdag 12, Zondag 13 en Maandag 14 Nov.,
aanvang 8 uur. 3 dagen! 3 opvoeringen van een
groot superprogramma. Clark Cable en Jean Har:
low in de nieuwe 'Metro»Goldwyn»Mayerfi]m:

SARAT
Een groot en machtig filmwerk vol actie en span»
nmg. Wat is Saratoga? Saratoga is de grootste
renbaan der wereld. Saratoga de spannendste film
sinds Ben Hur. Saratoga Jean Harlows laatste film
Saratoga, Clark Gable's grootste rol.

Als 2e hoofdfilm do grootste sensatiefilm sinds
jaren:

E 13e STOEL
met Lewis Stone. 13 Mensen opgesloten in een
kamer in Culcutta.... Wie doodde den meest ge»
haten man? Wie? Een film met adembenemende
spanning. Een 100°/o Amusementsprogramma!
Toegang boven 18 jaar. Entree Parket 35, Parter»
re 60, Stalles»Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van de koningen van de lach: STAN
LAUREL EN OLIVER HARDY in

De tweelingbroers
Een groot amusant filmwerk, waarbij de lachsal»

vo's niet uit de zaal zijn.

Entree 20—30—40 et, alles inbegrepen.

DONDERDAG 17 NOVEMBER, 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING
Op veelvuldig verzoek reprise van de grote suc»
cesfilm:

* De goede aarde
met Paul Muni en Luise Rainer.

De film, die de Ned. pers genoemd heeft: De bes:

te, de machtigste fdm van de laatste tien jaar!

Toegang boven 14 jaar. Entree 30—54 et alles inb.
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en greep
uit onze vele goedkope artikelen

*g Keurige doosjes met 6 verchroomde lepeltes P"_o 6S et »
q J? Keurige doosjes met 6 verchroomde taartvorkjes ~.
"E SJ

S5 et
~

w ck Complete Cassettes, 16»delig 478 et rn
u c/3 100 Servetten 19 et i?
§ Sterke kolenkit 45 et §
w Kachelzeiltjes 18 et CD

^ Flinke slaapkamermatten, vanaf 98 et cEf
3 Twisted matting, per meter 59 et O
,ü Tafelzeil per el 45 et ®
53 Papiermandjes 59 et p"

QBQEaQQQQD
m
m
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m
m
m
m
m

Nieuwe sortering Tafel, Thee
en Ontbijtserviezen.

®
m
mm

ffl VOOR EEN AARDIG GESCHENK NAAR

I PASVEER - Haltestr. 27 - Tel. 2810

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER.

Tot onze verheugenis kunnen we mededelen, dat
talrijke V.V.V.sleden gebruik gemaakt hebben van
de gelegenheid om tegen een gereduceerde prijs
toegangskaarten te kopen voor onze grote feest»
avond op Zondag 13 >Nov. a-s. in Theater Groot
Badhuis. •

Voor „Schakel"=leden zijn goedkope kaarten ver»
krijgtoaar bij den heer W. Chr. Hildering, Kerk»
straat 23, terwijl leden van de V.V.V. en van „De
Schakel" toegangskaarten kunnen verkrijgen aan
het Informatiebureau, Badhuisplein 9.

Voor de prijzen der plaatsen verwijzen we naar
de in dit nummer voorkomende advertentie.

Er zijn nog slechts weinige goedkope kaarten
beschikbaar, zodat we een ieder dringend aanra»
den zich vroegtijdig van entréebiljettcn te voor»
zien.

Plaatsbespreking geschiedt Zaterdagmiddag van
2—4 uur in „Groot=Badhuis".
Het belooft een zeer gezellige avond te worden.
Opgevoerd wordt het zeer bekende „Pygmalion"

in vijf bedrijven door Bernard Shaw. Zojuist ver»
namen we, dat „De Schakel" in Hoofddorp j.I.

Donderdagavond met de opvoering van dit stuk
een groot succes heeft behaald. Men was enthou»
siast over het fijne spel.

Op 20 November wordt „Pygmalion" ook in
Medemblik opgevoerd voor een toneelwedstrijd:
het staat dus vast, dat we op een goede en gezel»

Hgc avond kunnen rekenen. De muziek wordt
door Engel Paap en zijn stemmingsband verzorgd,
terwijl de heer J. Stol Jr. het bal zal leiden. Tij»

dens het bal worden verschillende attracties, o.a.

prijsdansen, gegeven om fraaie prijzen. De deus
ren gaan precies om kwart over achten dicht en

daarom verzoeken we een ieder op tijd aanwezig
te zijn.

We hopen op aller medewerking en wensen allen
een prettige avond toe.

LOTERIJ.
Zondag a.s. begint onze verkoop van loten. Als

hoofdprijs wordt beschikbaar gesteld een Wal»
dorpradiotoestel. Verdere prijzen zijn een zilveren
naaigarnituur; een vruchtenpers; een electrische
strijkbout; een fles lotion; een pot brillantine; een
cassette m. boter» en kaasmesje; een lucifersstan»
daard en een bonbonschaaltje. Deze prijzen zijn
te bezichtigen in de etalage van de V.V.V-, Bad»
huisplein 9. De trekking zal plaats hebben op
2 Jan. 1939. Het aantal loten bedraagt 2000. Voor
degene, die de meeste loten verkoopt, wordt een
bijzonder fraai Bowlstel beschikbaar gesteld. 'Dit

prachtige cadeau ds eveneens in de etalage te be»
zichtigen. Steunt het goede en noodzakelijke werk
van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
door vele loten te kopen. De vruchten van dit
werk zult U in de toekomst kunnen plukken!
Geeft U op als verkoper van deze loten!

AUTOBOTSING.
De vorige week had op de Zandvoortselaan een

botsing tussen twee vrachtauto's plaats op de hoek
van de Kennemerweg, aangezien het uitzicht -van
een bestuurder werd belemmerd door een paard
en wagen. Persoonlijke ongevallen vonden niet
plaats, terwijl de materiële schade nogal meeviel.

UITSLAGEN R.K.F.

T.Y.B.B. 1—T.Z.B., 4—1; T-Z-B. 2—T.Y.B.B. 5,

2—5 en T.Z.B, jun—Alance jun., 2—4.

EEN MOOIE GIFT.

De Ned. Herv. Kerk ontving een dezer dagen,
van een onbekende een bedrag van ƒ 3000. Aan
andere giften kwam nog een bedrag van ƒ 1480,16
binnen.

RAADSVOORSTEL.

Do raadsleden J. C. Suerink en B. van Rijnberk
hebben bij de gemeenteraad het voorstel inge»
diend om over te gaan tot de bouw van een rij»

wielbergplaats achter de u.l.o. school.
In de toelichting vermelden de voorstellers, dat

de fiets een belangrijke plaats in het verkeer in»
neemt en noodzakelijk gebruikt moet worden door
leerkrachten en leerlingen, die ver van school wo»

Komt U eens luisteren??
naar onze diverse merken

Radio toestellen
Een prachtige geluidsweergave. — Tevens
gramofoon met Pick»up.

Vraagt onze condities: slechts enkele gul»
dens per maand.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHU1LENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TEL. 2974
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S Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toneelvereniging „De Schakel" E

S
_ ZONDAG 13 NOVEMBER a,s-

g in „GROOT BADHUIS" 8.15 uur precies

[GROTE FEESTAVOND
SiBHBHaBBnaBHaaneBBBaHBEBBBHHnnMnnnsn

NA AFLOOP BAL o.l.v. de heer J. STOL Jr. en
muziek van ENGEL PAAP en z'n Stemmingsband

Entreeprijs voor leden van V.V.V. en" „De Schakel" f 0.30 (incl.

bel.) ; voor niet-leden f 0.50 (incl. bel.) Plaatsbespreking Zaterdag-
middag van 2—4 uur aan de zaal.

met opvoering van

„PYGMALION"!
in 5 bedr. door Bernard Shaw

IBBBBHBBI IdBBHI

Hygiënische Artikelen
Gutnmiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

VERKOOPVACTIE VAN DE
GEORGANISEERDE MIDDENSTAND.

Een dag gratis op reis.

Door de georganiseerde winkeliers wordt be*

kend gemaakt, dat binnenkort (vermoedelijk in»

gaande Zaterdag 26 Nov. a.s.) de grote ReiszRet
clameicampagne een aanvang zal nemen.
Aan een ieder zal bij aankoop van 25 et contant

een reisgezel worden verstrekt, welke zegels op
daarvoor bestemde kaarten moeten worden ge*

plakt.
'Een nog nader aan te kondigen stuks volge*

plakte kaarten geven recht op

'EEN DAG GRATIS OP REIS

d.w.z. gezamenlijk een dag b.v. naar Gelderland
met inbegrip van maaltijden, koffie enz.

De winkeliers bij wie deze reiszegels worden ver»

strekt zijn kenbaar aan de deelnemerskaarten in

hun etalages. iHet is dus in het belang van. het
publiek te kopen in zaken, waar deze zegels wor»
den uitgegeven.
Doef dus uw inkopen te Zandvoort.

De georganiseerde middenstand.

Andercr armoede kan nooit ons voordeel
zijn, zei Chamberlain een dezer dagen.
Conclusie: de gemiddeld grootste welvaart
\\ ordt verkregen bij economische gelijkheid,

zoals ook de Bellamy»vereniging propa»
geert. Streeft naar economische gelijkheid
en sluit U aan.

Ï.V.B. afd. Zandvoort.

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Heyermans' „Schakels" vormde een veelbeloven»

de inzet van 'het speelseizocn van de „Phoenix"
en met de ovatie na het laatste doek gaf het uit»

stekend bezette Groot Badhuis te kennen, hoe
zeer het moeilijke werk van spelers en regisseur
werd gewaardeerd.
Wat het nieuwe „Phoenix"»home betreft, dat is

vooreerst altijd een kwestie van geven en nemen.
Vele getrouwe „Phoenix"*mensen zullen de on»'
tegenzeggelijk gezellige Monopole*sfeer wel ge»
mist hebben en er waren er, die anders regel»
recht op "hun hoekje" afstevenden, doen nu als
een kat in een vreemd pakhuis wat rondscharrel»
den op zoek naar een „warm" plekje. En om nog
maar met eens te spreken van de vele op» en af»
stapjes in de zaal. Maar aldoende leert men !

En de lichte handicap, die een opvoering in een
vreemde zaal nu eenmaal met zich. brengt, scheen
voor de spelers niet te bestaan; integendeel het
was of zij aan deze nieuwe omgeving alle gloed
en kleur wisten te onttrekken om deze vervol»
gens in hun spel over het voetlicht te brengen.
De inhoud van dit prachtige werk is te over»

bekend, dan dat ik er hier nog iets van vertellen zal.

Vele bezoekers zullen het stuk reeds eerder heb»
ben gezien en zij zijn het wederom gaan zien in
de hoop nogmaals van inhoud en spel te kunnen
genieten. Welnu, zij hebben hun hart kunnen op»
halen. Het was voor mij de vijfde maal, dat ik
„Schakels" zag, maar gespeeld zoals deze avond
teken ik voor de zesde keer. Na de bedenkelijke
inzinking van stuk=keuze en spel in 'het afgelopen
seizoen was deze voorstelling verrassend en ver»
heugend.
Heyermans is hard, zeer „hard, men weet 't en

hij laat ons onomwonden zien, hoe hij over den
mens met z'n kunstig weggemoffelde beestachtige
ruwheden, denkt en als hier de regie toont, dat
zij ondanks alle voetangels en klemmen, in dit

stuk verborgen, den schrijver begrijpt en hem van
'begin tot einde bij machte is te volgen, dan zeg
ik, dat hier een vakman aan het werk is geweest,
die de „Phoenix" een succesvol seizoen kan be»
eorgen.

Naast regisseur Dhooge dient onmiddellijk de
heer Walhg genoemd te worden, die door sterk"

tegenspel van mevr. Benjamins, een gevoelvolle
vertolking van iMarianne, en de heren "Weber,
Roukens Jr , Schuiten en Hendriks tot groot spel

geïnspireerd werd. De heer Hendriks kon zich
echter in het derde bedrijf jammer genoeg niet op
het peil van het eerste bedrijf handhaven. De har»

de zakenman was hij toen niet meer en zijn han»
deling was te nadrukkelijk en te geheimzinnig
vooral. Uitstekend was de heer Roukens, wiens
stem, hees en mopperend, het al heel gelukkig
deed en hij tekende ons dien eigenaardigen, zich
steeds verongelijkt voelenden, makelaar ten voe»
ten uit. De heer Geesink had een doublure. De
boekhouder was voldoende, maar een student was
hij niet. De z.g. onverschillige slungel miste ik ten
enenmale in hem, wat niet weg neemt, dat hij in

de scène der familie»bijeenkomst werkelijk goed
voor de dag kwam en de belangstelling, welke zijn

rol toen opeiste volkomen waard was.
En dan mag ik niet dat prachtige echtpaar van

den heer Weber en mevr. Bleesing—Sevenstern
vergeten. Zij hebben beiden zeer zeker een groot
aandeel in het succes gehad. De heer Weber had
een drukke avond, mede door zijn dubbelrol, maar
het was hem toevertrouwd!
De overige rollen waren in goede handen. Een

gezellig bal besloot deze succes»avond. C.B.

AVONDRETOURS AMSTERDAM
NEDERLANDSE SPOORWEGEN.

In verband met het bezoek van Z.M. 'Koning
Leopold van België aan Amsterdam op Maandag
21 en Dinsdag 22 November zijn de avondretours
naar Amsterdam op deze dag de gehele dag geldig.

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zoideropruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Steensma's
Modelvleeshouwerij

Prima Rauwe Rookworst
p.p. 50 et (geen fabrieksworst)

Pekelvlees per ons 16 et

Schoolstraat 3 - Tel. 2703
(bij de Haltestraat)

WINTERTIJD IS BREITIJDÏtF
DAMES!! VOOR U GAAT BREIEN EERST NAAR

„DE WOLBAAL" - Schoolplein 4 hoek Willemstraat
ZO'N SORTERING VINDT U NERGENS.

100 gr. prima koordwol 36 et; de beste koordwol nu 54 et; Garbowol met noppen, iets aparts
49 et; 100 gr. sokkenwol, de nieuwste kleuren 48 et; 100 gr. prima zwarte sajet 36 et; de nieuw»
ste soorten genuanceerde wol 49 et; camisolewol 46 et; dub'belkoordwol voor truien 100 gr. 58 et

babywol met zijde, per knot 36 et; gekleurde indanthrenkatoen per knot 19 et, p. pak ƒ 1.75;

Koopt vooral bij ons uw wollen en flanellen goederen. Prachtsortering dames: en kinde'rpulU
overs en vesten. Jongensn en herentruien, slips overs en lumberjacks.
Heren=flanellen hemden 79»98 et; iHerenpyama's pracht streep 195 et; Dames nachthemden, pri»

ma, vanaf 98 et; kinderpyama's 79 et; damespyama's 149 et; flanellen overhemden 69 et.

Koopt bij ons uw St.:Nicolaas:cadeaux!! Wij zijn ruim gesorteerd!!

WIJ HOUDEN NOG STEEDS 'KOUSEN» EN SOKKENRECLAME!
Bij ons ontvangt U voor £ 20.- kassabons f 1.— aan goederen terug.

Steun- en Spaarbonnen worden bij ons aangenomen.

EEN
OUDE NAAM
EEN
60 EDE KWALITEIT

EN NIET DUUR

Tpïinft

lANltlM$SERi£lS§NÈ*
DISTILLEERDERl4DEGRAA0WEHENesT';,

SCHIEDAM §
'OPGERICHT 1714

PER LITERKRUIK f 3.10
PER KILITERKRUIK f 1.60
PER V*; LITERKRUIK f 0.85

(Statiegeld kruik 10 et)

UITSLUITEND VERKRIJGBAAR Bijt

Fa. P. Bagg@rman
WIJN EN GEDISTILLEERDHANDEL

HALTESTRAAT IM o. 10
TELEFOON 2005 — ZANDVOORT

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

umumnmniinii«
f
Wie keurig gekleed wil gaan i
moet ook op een goede

H Haa
letten.

rverzorging g

g Vakkundige behandeling met de modernste

g machines. £

fMAISON STABELl
« B
I DAMES» EN HERENKAPSALON
g 3ROTE KROCHT 16 TELEFOON 2759

BHUHMBMiBBiraaHMIHEIHMHnn

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

jJ^T" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

We lachen om de
goedkope grap
maar zeggen: Praatjes vullen geen gaatjes.
Men moet ikomen met eerste klas artikelen tegen

DE LAAGSTE PRIJZEN
en daar moet je alleen voor zijn bij:

de Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

Ca Ja BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD ° BELASTING « AMBTENAAR
38 KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.

|!VAN NELLE

KOFFIE THEE

Bloemen en Planten
zijn onmisbaar in elke woning.

Een ieder kan ze betalen, maar dan moet
U ze bij het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
gaan halen!

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

GROTE FEESTAVOND.
Naar wij vernemen, zal de Cocktailclub op

Zondag 27 Nov. a.s. een cabaretavond geven,
waaraan een nachtfeest verbonden is. Op het pro*
gramma staan o.a. vermeld Johnny and Jones,
Bert van Dongen, Toneelver. „Ons Toneel" en
last but not least Eddy West, het virtuose neger*
kind aan -de piano. Voorziet U vroegtijdig van
kaarten aan de bekende adressen, daar het zeer
druk belooft te worden in GrootsBadhuis.

BENOEMD.
De te Zandvoort welbekende danslerares mevr.

Lily Orgodet heeft de eervolle benoeming ontvan*
gen van de Ver. Kenn. Muzieklyceum, (Bever*
wijkse muziekschool) te Beverwijk als lerares in
de Rhytmische gymnastiek in Bewegingskunsf.
Tevens zal door mevr. Lily Orgodet onderwezen
worden in groep*, solodans en kinderballet, als*

mede z.g. musical comedv.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Eisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

20*JARIG JUBILEUM.
Het was ter gelegenheid van het 20*jarig be*

staan van Theater „Monopole" een goede gedach*
te van de directie, om de bezoekers iets bijzon'
ders aan te bieden in de vorm van 't optreden van
de welbekende zangeres Joe Petersen. Een enthou*
siast publiek wachtte m spanning op haar ver*
schijnen en ontving haar met een donderend ap*
plaus. De liedjes vielen zeer in de smaak en men
ging uit de zaal spoedig over tot het noemen van
een van haar bekende nummers, namelijk Daddy.
Op waarlijk prachtige wijze bracht zij dit senti*
mentele liedje ten gehore. Telkens werd zij terug*
geroepen, wel een bewijs, dat zij aller harten heeft
gewonnen. Ook al door haar eenvoudig optreden.
Nogmaals een woord van lof om het initiatief

van de directie van Theater „Monopole". Een
mooier cadeau had men de bezoekers niet kunnen
aanbiedenl
Het overige programma getuigde voorts van

goede smaak voor een jubileumsvoorstelling.

BELASTING OPHAALDIENST.
De animo hiervoor is 'behoorlijk groot, waardoor

het terughalen der invulformulieren vertraagd!
wordt. Verzoeke zoveel mogelijk mede te werken
en de nog niet afgehaalde formulieren te depone*
ren in de bus van het Raadhuis.

OVERDRACHT VERKEERSTAFEL.
Op Dinsdag 22 'November a.s. zal de Ouder*

commissie van school B de verkeerstafel aan het
Gemeentebestuur overdragen.

1
werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort ! !!!!!!

Het adres is:

H* O van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT .6

GAZELLE RIJWIELEN

Elke week ontvangen wij

De nieuwste boeken
2691 Bordewijk. Karakter.

2699 Boo, Sigrid. Op een dag kwam ze terug.

2692 Frabricius, Joh. Kasteel in Karinthië.

2694 Jaarsma, D. F. Mensen aan het meer.
2697 Kleian, J. De zonen van Timah.
2693 Pauwels, F. Het duel.

2700* Gerhard, F. 'Pim en Puckie. (v.d. kleintjes)

2701* «ildébrand, A. D. Makkie Piepmans
(v.d. kleintjes).

2703* Mahler, S. Het raadsel van Europa.
2704 Philtine, Obcessie.

2702 Price, E. iHudson Symphonie.
2684 Balbian.Verster. Margan, wereldkampioene
2605 Belinfante, E. D. We slaan er ons door.

2614 Boylston, H. D. Leerlingverpleegster.

2616 Bugbee, E. Peggie ontdekt nieuws.

267S Franken, N. Tehuis voor meisjes.

2640 Frylich, S. Het geheim van de koepel.

2667 iHavelte, S. v. Onder de Mimosa's.

2668 Hers, A. Moeders voorbeeld.

2686 Jager, Meursing. Meisjes van onze tijd.

2680 Jehu, Felieie. Onze Nan is een beste.

2666 Jong, Dola de. Tussen huis en horizon.

LeesbibliotheekGertenbach
Achterweg 1 Telefoon 2135
Zaterdags na 9 uur gesloten

<%> '



Moderniseren
Repareren

BOIMTwerken
Vellen

Laat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken, prijs . . f 10.-

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Gedipl. Coupeur

Hierbij geven -wij U
kennis van 't over»
lijden van onze ges

liefde vrouw en
moeder

Dina Bohemen
geb. Sanders

in de leeftijd van
43 jaar.

S. BOHEMEN
HETTY
MAUP

Zandvoort, 6 'Nov.
Zeestraat 23

DANKBETUIGING
Hiermede zeggen -wij al*

len hartelijk dank voor
de vele blijken van be»
langstelling bij ons hu»
weiijk ondervonden.

S. WEBER
L. M. WEBER-
SCHOMBERT

Zandvoort, Nov. 1938.

DANKBETUIGING
Langs deze -weg 'betuigen
wij onze oprechte dank
aan Dr. C. A. van Fraas»
sen en Zuster van Zeijl

voor de goede hulp on*
dervonden tijdens de
ziekte en het overlijden
van mijn geliefde vrouw.

Uit aller naam,

S. BOHEMEN
Zandvoort, Nov. 1938

Zeestraat 23

Gevraagd per 15 iDec. of
1 Jan. in gezin v. 2 pers.

Net flink Meisje
~v.d. en nacht v.g-g.v.

-Aanm. mevr. Harpman,
Dr. Smitstraat 10.

In gezin van 2 pers. ge*
-vraagd:

NET MEISJE
van 8.30—4 uur.
Aanm. Mevr.Kisch, Kost*
verlorenstraat 23.

TE HUUR,
BOVENHUIS

„Mea Vota, bev. 4 'kam.
.en keuk. ƒ 25 per maand.
Te bevr. 'bij Versteege,
Tramstraat.

Zonnige Slaapkamer
.aangeb. water, licht inbe*
gr. ƒ 10 p.m. voor door*
lopend, met uitst. pen*
sion ƒ 40 p.m. Ie stand,
prima aanbeveling.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2004.

OAT HAD O MIET GEDACHT
• dat uw schoentjes X66
fijn, als nieuw konden
worden gerepareerd. Dat
Is het werk. dat een wer-
Kélljlce „schoenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

ZEESTRAAT69

fa&$féb*2s!*£

TE KOOP AANGEB.:
DUITSE PIANO

(zwart) mooie klank.
Prijs ƒ 100 a contant. Ju*
lianaweg 1.

GEVRAAGD

:

MEISJE
v. d. of d. e. n. Mevr.
Orgodet, 'Kostv-straat 36

MHUUMMUIM.SHE.HSUBHH.,..

JSLANK - FIT - LENIG:
MOD. KAM ER-GYMNASTIEK
voor Dames van iedere leeftijd.

jj
Ochtend* en middagclubs

Ballet, Karakterdansen, Tapdance, enz. 'M'iddagles* J
sen voor kinderen van 6 jaar af.

B Avondclubs voor ouderen. E

g DANS-STUDIO MEVR. LILY ORGODET
Gedipl. Lerares te Haarlem, Beverwijk, Zandvoort

U

Met f 1000.- contant
TE KOOP het

Perceel
Piet Heinstraat 9

te Zandvoort. Koopprijs:
ƒ 6000. IHypoth. ƒ 5000
4°/o aanwezig.

Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no.2003.

Door het succes der vo*
rige adv. biedt zich aan:

Verstelnaaister

ƒ 1.50 p.d. nog enige da*
gen over.

Br. bur. Zandv." Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2002

Weggelopen
een niet te vertrouwen

blauw-grijze bouvier
Tegen beloning terug te
bezorgen bij N. Krau*
stau'ber, Zandvoortselaan
229, Bentveld.

AANGEBODEN:
Gestoff. Zit of
Slaapkamer

met of zonder keuken,
omgeving Brederodestr.
Zuid.

Br. bur.Zandvoortse Crt
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 2001.

Te koop wegens verhui*
zing: 4 nieuwe

lm. Leren
Clubfauteuils

met losse kussens en gr-
ronde salontafel.
Te bevr. 'Kostverloren
straat 24.

Verloren Zilveren
Broche Horloge,

vorm klaverblad aan rood
leerbandje tussen Wilheh
minaweg en Zuiderbad.
Tegen beloning terug te
bezorgen: Wïlhelmina»
weg 33.

TE KOOP
Kachel m. nikkelen kop
en kinderledikantje v.e.

a.b. Heemskerkstraat 8

TE HUUR:
Gem. Kamers, v.a. ƒ 1.50
p.v.; Gest. Zomerhuisje
ƒ 2— p.w.; Voor gem.
of ongem. Kamers; Voor
prima Kosthuis; Voor
Pension voor hulpbehoe*
vende, v-Heemskerkstr.8

TE KOOP
stel zware overgordijnen,
mooie donkerbeige kleur
m. bronsgarnituur ƒ 10

1 stel idem, handweefstof
ook m. garnituur ƒ 7.50.
Lengte gordijnen plm.
2.75 m; lengte roeden
plm- 3 m.; elk gordijn
1.80 m. t>r. 1 gasfornuisje
m. oventje, practisch,
brandt zuinig ƒ 7.50; 1
cocosloper 1 m. breed,
3.15 m. lang; beige met
bruine rand ƒ 7.50; 1 mo*
derne huiskamerlamp
ƒ 3.50.

Dr. Gerkestraat 45 zw.

Gertenbachs Leesbibliotheek
2650 Kaiser, E. Lucie maakt carrière.
2681 'Nachenius, Roegholt. Cootje zet zich schrap
2685 De wereld draait om Jessie.
2622 Pauw, Bachrach. De omweg. I.

2623 Rhytme. II.

2624 Trio finale, in.
2612 Petillon, W. Durf het aan.
2561 Pulles, Tung. Sta pal.

2563 Saris, L. Lucia zet door.
2617 Servaes, A. Gerda.
2677 Soest, E. v. De wereld, die wij veroveren

moeten.
2682 Alleen in 't volle leven.
2615 Stone, A. H. Laat Polly het doen.
2562 Tollenaar, E. Jij dappere, kleine Mardon.

WONINGBUREAU
„KENWEIWERLAND"

«OGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huurnnnen en administratie,

•tegen laag taiief. Inlichtingen gratis.

3 Kostverlorenstraat 36

"flmHMBMmH.HWBnHnM.SHBI
Telefoon 2079

lG
ii

OODdDATIC
.ALLERBELANG

3ROOT& KCOCHT 15 I

COOPEGWIEW
'

TELEF. 2410

Onze speciale aanbiedingen geldig tot 17 Nov,

% pond Heerlijk Martini Banket voor . . . 25 cent

% pond Fondant Borstplaat voor ..... 22 cent

DAT IS GOEDKOOP 1

1

Bestel vroegtijdig Uw chocoladeletters. U krijgt
dan de letters, die U wenst, terwijl wij dit voor
de laatste dagen niet meer kunnen garanderen.
Onze weivoorziene SinüNicolaastafel staat gereed

KOMT U OOK EENS ZIEN??????

Koopt nu
Uw Conset
Door aankoop van een partij CORSETTEN
in prima kwaliteiten en zeer goede model»
len, kunnen we deze

extra voordelig aanbieden
Ook voor Corpulente personen enorme keus

Een Corset met buikband van ons, garan»
deert U een goed figuur.

Vraagt ons 'Zijsluiting»Corset, reclame

f 1.39
In BUSTEHOUDERS prima modellen in

diverse soorten. — Jeugdvorm vanaf

19 et
Vakkundige bediening. Ziet onze etalages.

Kerkstraat 32-34 - Tel. 2391

De Waag
heeft de alleenverkoop voor Zandvoort
van het wereldbekende merk

Corsetten

Wat de mode vraagt geeft 'n

Twilfit. Lijn en pasvorm zijn

wonderbaarlijk.

MODEL 726.
Populair

Twilfit sport-

model van
sterke satijn-

stof in Tea-
rose kleur.

Oploopend
bij de maag.
4 „Twïlgrip"
jarretelles

3.60

v

MODEL 1255.
Twilfit model
met veterslui-

ting in den
rug en tevens
op zij geslo-

ten met haken
en ooqen.Op-
loopend bij de
maag. 2 paar
„Twilgrip"vei-

ligheids-jarr.

3.75

MODEL C.20.

Een zeer sterk Twilfit

buikband-model met
geheel elastieken bin-

nenband van 21 cM.
breedte, in vorm. Op-
loopend bij de maag.
Dit is 'n uitstekend mo-
del om de juiste steun
aan de buik te geven en
wordt aanbevolen door
H.H. Doktoren. In rosé
coutil, 2paar /r g?f\
Twilgrip jarr.O.3 \M

Verder nog een dertigtal modellen in
Twilfit»corsetten, Bustehouders en Gordels-

Vraagt gratis prospectus.

Bovendien bij ƒ 20 bons ƒ 1 aan goederen terug

Eendrachtszegels worden door ons aangenomen.

Manufacturenmagazijn De Waag
HALTESTRAAT 40—40a - TEL. 2087

Eens klant . . blijft klant

LEEST in Leesbibliotheek „Gelriaif

X

X

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein.

Zaterdag 12, Zondag 13 en Maandag 14 Nov.,
aanvang 8 uur. 3 dagen! 3 opvoeringen van een
groot superprogramma. Clark Cable en Jean Har:
low m. de nieuwe 'Metro»Goldwyn»Mayerfi]m:

SARAT
Een groot en machtig filmwerk vol actie en span»
mng. Wat is Saratoga? Saratoga is de grootste
renbaan der wereld. Saratoga de spannendste film
sinds Ben Hur. Saratoga Jean Harlows laatste film
Saratoga, Clark Gable's grootste rol.

Als 2e hoofdfilm do grootste sensatiefilm sinds
jaren:

E 13e STOEL
met Lewis Stone. 13 Mensen opgesloten in een
kamer in Culcutta.... Wie doodde den meest ge»
haten man? Wie? Een film met adembenemende
spanning. Een 100°/o Amusementsprogramma!
Toegang boven 18 jaar. Entree Parket 35, Parter»
re 60, Stalles»Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegr.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Optreden van de koningen van de lach: STAN
LAUREL EN OLIVER HARDY in

De tweelingbroers
Een groot amusant filmwerk, waarbij de lachsal»

vo's niet uit de zaal zijn.

Entree 20—30—40 et, alles inbegrepen.

DONDERDAG 17 NOVEMBER, 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING
Op veelvuldig verzoek reprise van de grote suc»
cesfilm:

£ De goede aarde
met Pau? Muni en Lufse Rainer.

De film, die de Ned. pers genoemd heeft: De bes:

te, de machtigste fdm van de laatste tien jaar!

Toegang boven 14 jaar. Entree 30—54 et alles inb.

m
m uit
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Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERKEN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Va kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7% cent

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
BOUW ARBEIDERSWONINGEN.

LAATSTE OPROEP.
De Commissie nodigt alle jeugdige werklozen

van 16—24 jaar, welke voor tewerkstelling bij Tiet

nieuwe object in aanmerking wensen te komen,
voor de laatste maal uit zich op te geven in ge»
bouw Grote Krocht no. 10, Zaterdagmiddag 3—4
uur.

De lonen zijn als volgt vastgesteld: 16—18 jaar
ƒ 2.50 per week; 19—20 jaar ƒ 3.50 per week;
21—24 jaar ƒ 4.50 per week.

De Commissie.
Zandvoort, 9 November 1938.

COLLECTE DIERENHULP.
't Spijt ons, maar we kunnen ditmaal toch wer*

keiijk geen plaats inruimen voor het zeer lange
artikel, dat het afd. bestuur van de Ned. Ver. t.

Besch. v. Dieren, ons zond ter aanbeveling van
de op Woensdag 16 'Nov. a.s. te 'houden collecte
voor dierenhulp.
Daarom volstaan we met onzerzijds deze cols

lecte warm aan te bevelen bij onze lezers. Zij mo*
gen bedenken, dat zieke en misdeelde dieren niet

zichzelf kunnen helpen, doch alleen door mensen
geholpen kunnen worden. Maar laten we dan ook
erkentelijk zijn voor de pogingen, door Verenigin»
gen tot Dierenbescherming aangewend, om 'het

dierenleed 'te verzachten. En laten we deze erken»
telijkheid tonen door een bijdrage aan de op a.s.

Woensdag te houden collecte.

I11IEP V A W EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

LBERT ZWEMMEN BIJ Z-C.Z.
Heel Zandvoort moet zwemmen leren! De gele»

genheid wordt U aangeboden. Wordt lid van Z.C
Z-, en U 'kunt ook op onze heerlijke oefenavonden
komen. U kunt U opgeven óf 'bij den secretaris
Fred Keur óf bij iMevr. Hennis»Dorreboom, van
Speykstraat 15a. We oefenen Donderdagsavonds
van half acht tot negen uur in „Stoop's Bad" De
bussen vertrekken 5 min. over zeven en kwart
over zeven van Garage P. Kerkman, Haltestraat;
en de fietsploeg vertrekt 5 min. voor zeven van
het Tramplein.
Op Zaterdag 19 Nov. 'zullen we weer een club»

avond houden. Nu definitief in MULURU. En wel
van 7—9 uur voor de adspirantleden tot en met
13 jaar en na 9 uur voor de ouderen. De entree,
zowel voor jongeren als ouderen, is geheel vrij.

Met de jongeren zullen we allerlei leuke spelles

tjes doen, zodat ze het jammer zullen vinden als

het klokje van negen slaat. We verwachten dan
ook, dat alle jongens en meisjes 'komen.
Voor de ouderen hopen we, behalve allerlei at»

tracties, ook dansmuziek te hebben, zodat nie»

mand deze mooie avond mag verzuimen. Zoals
bekend, zijn de consumptieprijzen in „Muluru"
laag gesteld.

Onze revue, die begin 'Februari gehouden wordt,
zal heten: „Zandvoorts Ratjetoe".
Ratjetoe, wat betekent: „Van alles w.at". Het

zal dus een bonte schakering van allerlei ge*
beurtenissen uit Zandvoort worden. S.

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
9 HERFST EN WINTER! J
X De Kleding Specialist 2

| Fa. H. LUYTE Jr.
|

f Pakveldstraat 3
|

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram

DROGISTERIJ

L, BLAAUBOER
HAI.TESTRAAT 46

Telefoon 2392

Visitekaartjes nodig 1
Dan naar:

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, bü de Haltestraat, Telef. 2135

ZIET DE ETALAGE!

i KORTs IJZERH
wordt

Verplaatst
naar

Haltestraat 1

waarvan de heropening zal plaats hebben op

Vrijdag 18 Nov. n.m. 3 u.

Onze geheel modern verbouwde en naar de eisen

des tijds ingerichte zaak biedt U de grootste sortering in

HAARDEN - KACHELS - IJZERWAREN -

GEREEDSCHAPPEN - HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Verder is onze voorraad aangevuld met ver-
schillende artikelen, bijzonder geschikt als

Sint Nicolaas Cadeau
Uw bezoek gaarne tegemoet ziende,
Hoogachtend,

KORTS IJZERHANDEL

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H. Wordt vervolgd.

17. Wordt het dan nu ook nog gebracht?
Want anders 'bevriezen wij vannacht.

18- Ik zal, zei toen de baas, 't dadelijk bezorgen.
Je weet het wel, ik stel niet uit tot morgen.

Eet meer

Vlees
Eet meer

Vlees

HIER IS ONZE

NIER-RECLAME
Profiteert van onze

LAGE PRIJZEN en HOGE KWALITEIT/

Iedere koper ontvangt een

Echte Gelderse Rookworst voor 10 et
en bovendien één

\ p* prima gesmolten Rundvet voor slechts 18 et

VARKENSVLEES
2 pond Sch. Carbonade f 0.85
2 „ Rib Carbonade f 0.90
2 „ Haas Carbonade f 0.95
2 ,, Varkens Fric. f 1 .00

0SSEVLEES
2 pond Lappen . .

2 „ prima Lappen

2 „ Riblappen

2 „ Ribstuk

2 „ Roastbief

2 „ Lende .

2 „ Biefstuk

2 „ Ossehaas

2 „ Ossevleesbenen

0.75
0.85
0.90
1.00
1.00
1.05
1.10
1.15
0.30

LAMSVLEES
2 pond Bout ... f 0.85

2 „ Carbonade . f 0.65

2 „ Lappen . . f 0.75

2 „ Borst ... f 0.50

KALFSVLEES

2 pond Kalfslappen . f 0,75

2

2

2

>} Kalfsfric. . . f 0.95

Kalfscarbonade f 0.75

Kalfs vleesbenen f 0.30

LOOPT NIET VERKEERD, UW ADRES IS ALLEEN

DE CONCURRENTPf

HALTESTRAAT 5

Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

— TELEFOON 2994

Ziet de Etalage ! I

Wegens het grote succes f

gaan wij door met de verkoop van

OBLIGATIES
3 HALEN, 2 BETALEN
Toekomst-Spaarstroken en andere.

SOLIDE AGENTEN 6R0 FE PROVISIE

J. DE ROODE
Gasthuisplein 2 - Telefoon 2096

TE HUUR of TE KOOP
1. ONGEM. 'HUIS, bev. ben. 2 kam., garage;:

bov. 3 sLk. badk. grote zolder, ƒ 45 p.m.
2. O'NGEM. HUIS, bev. 2 kam., keuk., schuur,,

bov. 3 sl.k. badk. gr. zolder, ƒ 42.50 p.m.
3. Wegens overplaatsing GROOT 'HUIS, bev. S-

kamers m. badk. Uitzicht op zee ƒ 45 p.m-
4. ONG. 'HUIS, zeezicht, bev. 6 gr. kam. met

zolder. Huur ƒ 600 p.j.
5" ONG. HUIS, vrij st. bev. 2 kam., serre,

gr. tuin voor en achter, bov. 4 sl.k. ƒ 35 p.m.
6. O.NG. HUIS, 2 kam., keuk., gr. tuin, bov. 4,

sl.k., douchecel, "gr. zolder, ƒ 35 p.m.
7. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 kam., keuk., schuur,

'bov. 4 sl.k. ƒ 30 p.m.
8. VRIJ iHUIS met zomerhuis,- Ie stand, bev. 7

kam. 2 keuk. ƒ 40 p.m.
9. VRIJ HUIS, 5 kam., douchecel, gr. zolder uit»

zicht op zee. ƒ 30 p.m.
10. VRIJ HUIS, bev. 5 kam., keuk., tuinschuurtje

ƒ 5. per weck.
11. 'VRIJ HUIS, bev. 6 kam., keuk., gr. zolder,

ƒ 6 p.\v.

12. VRIJ HUISJE in centrum dorp, ƒ 3.50 p.w.
13. VRIJ HUIS bev. 2 kam., keuk., bov. 2 sl.k.

centrum dorp. ƒ 4.50 p.w.
14. VRIJ B'EN. HUIS, bev. 4 kam., keuk., badk.

15. ONGEM. BOVENHUIS 1 min. v. spoor,
bev- 3 kam., keuk. ƒ 17.50 p.m.

16. ONGEM. BEN-HUIS, bev. 2 kam., serre,
keuk., schuur, ƒ 20 p.m.

17. WINKELHUIS, Haltestraat, huur billijk.

18. NIEUWE FLAT, bev. 6 gr. kam., Ie stand,

ƒ 30 p.m.
19. NIEUW TE BOUWEN WINKELHUIZEN,

Kerkstraat. Huur n.o-e.t.k.

20. GROOT HUIS, zeer geschikt voor pension,
eerste stand. Huur billijk.

Te koop villa's en huizen met gr. Hypotheek aane
wezig, tegen lage rente.

TE BEVRAGEN:

MAKELAAR
ZEESTRAAT 14

W* PAAP
TELEFOON»2965

Opgelet is de boodschap!
DE KLEINTJES TELLEN THANS DUBBEL!!!!
Dus opgelet waar ge Uw

Groenten en Fruit
gaat kopen.

Het goedkoopste adres
De grootste voorraad
De beste kwaliteit

STEEDS -

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

Tandheelkundig Instituut
Kostverlorenstraat 5 — Telefoon 2453

Spreekuren: Maandag v.m. 10—11.30 uur.

Dinsdag n.m. 7—830 uur.

Donderdag n.m. 7—8.30 uur.
Zaterdag n.m. 2

—

4 uur.

en volgens afspraak.

Het adres voor overmaken van

slecht passende gebitten

RECLAME WEEK
Om kennis te maken met mijn HEERLIJKE

gekruide Boter-Speculaas,
krijgt een ieder die vanaf Zondag 3 verse brood»
jes haalt, een half pond speculaas gewone prijs

40 cent,

nu 25 cent per half pond
•Dagelijks verse gember en orgade bolussen.

M. ROOD
HALTESTRAAT 35 - TELEF. 2726

DE VRAAG
wat zullen wij voor de boterham halen

OPGELOST/
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.

Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 et

Als RECLAMe, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et

Nierworst, per ons 15 et

Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et

Leverworst, per ons 8 et'

Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Uverkaas
Grove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM ,29 et
Prima ARCHIDE SLA*OLIE .... 59 et
SPECULAAS, per pond 25 et

U houdt van een geurige kop KOFFIE?
Slechts de fijnste Koffie voldoet U? Dan
moet U de SOLANO KOFFIE eens pro»
beren, ze is verrukkelijk v. smaak! 'Heerlijk

van geur, kortom de Ideale Koffie voor
fijnproevers, per half pond 28 et

Ziet etalage!

I. J. Knotter, Haltestr, 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891
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ZANDVOORT COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADdOIJLRAJN X OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ Ö.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.(50

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

En toch zal eens het Duitse Volk weer tracht

ten uit te stijgen boven het peil van onmem
selijkheid, waarop het met en door hei

nationaalssocialisme is teruggezonken.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De Duitse les.

Eerst de pogroms.
Toen de onmenselijke decreten.
De mensheid staat perplex: zulk een ontaarding

had men van de nationaalssocialistcn toch nog
niet verwacht
En tezelfdertijd is 'hier het eerste wat je leest in

het andere plaatselijke blad een grote advertentie
die met vette letters aankondigt, dat de NSB, die
in ons land datzelfde nationaalssocialisme predikt
als een soort „Blijde Boodschap", op Dinsdag 22
'November een grote vergadering zal houden in
Groot Badhuis.
Je vraagt je dan toch af, waar halen deze mens

sen de euvele moed vandaan om een dergelijke
vergadering te durven uitschrijven nu, op dit
ogenblik.
Of die vergadering toch nog zal slagen? Ach,

vermoedelijk wel, want nu nog meer dan vorige
keren zullen van heinde en ver de volgelingen van
Mussert worden opgetrommeld om de zaal te vul*
len.

Maar wat Zandvoort zelf betreft, zal deze vers
gadering een nog groter fiasco worden voor de N
SB dan de vorige. Want de democraten in Zand*
voort zullen deze vergadering even absoluut nes
géren als de vorige. En van degenen, die tot voor
kort nog min of meer onder de bekoring stonden
van de nationaalssocialistische beweging, zullen er
thans zeker verscheidenen tot bezinning zijn ges

komen en zich afwenden, voorgoed.
De rest, waaronder ook zij die liet thans het

geschiktste ogenblik vonden voor een NSBsvers
gadering in Zandvoort, die rest zal ook ditmaal
misschien nog enthousiast en zelfverzekerd— uiterlijk tenminste — ter vergadering optrek»
ken, maar ook zij zullen schaamte in zich voelen
opwellen over de Duitse schandalen, -want ook- zij

zijn mensen en nog niet zo verblind als de Duitse
heilroepers.

Enfin, zolang zij het nog voor zichzélf menen te

kunnen verantwoorden, moeten ze hun gang maar
gaan. De vrijheid daartoe hebben zij, dank zij het
feit, dat ze leven in een maatschappij, die steunt
op het door hen zo gesmade democratische bes
ginsel. Ongestoord zullen zij — dank zij democras
tisch Zandvoort — ook hier hun vergaderingen
kunnen houden, even ongestoord als de democras
tische groepen. Niemand zal ze een stro in de weg
leggen, doch men zal ze negeren, omdat iedere
weldenkende Nederlander hun weg ziet als de weg
die de mensheid ten ondergang voert.

De Duitse schandalen mogen hard zijn voor de
Joden, voor de wereld zullen ze een genezing
brengende les kunnen zijn. Dat ze dit ook werkes
lijk mogen zijn, ook in Zandvoort en dat dit o.m.

moge blijken, doordat de NSBsvergadering op
Dinsdag a.s. een volledig fiasco wordt tengevolge
van volkomen negatie.

De democratie moge in ons land nóg zo onvol*
maakt en verwaterd zijn, zodat doorlopend kris

tiek en strijd geboden blijft,- zij is zelfs zó nog
heilig vergeleken bij het nationaalssocialisme, dat
is de Duitse les.

DIXI.

Geachte Redactie,

Uw oproep aan de politieke partijen — demo»
erotische en andere — om te getuigen, heeft nog
niet veel opgeleverd. Intussen, als men het oor te

luisteren legt, krijgt men wel de indruk van een
groeiende ontevredenheid over de democratie der
politieke partijen, waarbij zoveel onrecht zijn kans
krijgt. Was er maar eenswillendheid tot samen;
werking! 'Wij heten een christelijke natie en zous

den dit Christendom tot uitgangspunt moeten
hebben voor die samenwerking. <Het boek der
Handelingen (N.T.) geeft aanwijzing, hoe de ins

gewijden van den Meester — die toch wel zijn

bedoelingen zullen hebben gekend — hebben sas

mengewerkt. Zij waren eendrachtig bijeen en hads
den alle dingen gemeen. Zij 'herstelden de 'kring

van Twaalf — door Jezus ingesteld — toen deze
verbroken was en hechtten blijkbaar grote waarde
aan dit Twaalftal, waarin verenigd zijn de ons

derscheiden karakters der mensen, zoals die ook
zijn uitgesproken in de verschillende richtingen op
allerlei gebied en die daaraan natuurlijkerwijs 'hun

ontstaan danken. 'Deze gelijke vertegenwoovdis
ging in een Twaalftal en de verklaring voor ccos

nomische gelijkheid is de klassiek Christelijke

grondslag voor goede samenwerking en verstands

houding. Wanneer nu omgekeerd de politieke pars

tijen of groot of klein — konden besluiten

evenveel candidaten voort te brengen (zoals Jes

zus instelde), zouden vermoedelijk nooit andere
besluiten worden genomen dan die allen gecstes

lijk voldoen, en allereerst opruiming worden ges

houden-van allerlei wanverhoudingen.
Uit de chaos! Van Zandvoort begint do Vies

torie?
CAPRI.

Wij menen toch wel nog enkele weken rustig te

moeten afwachten, alvorens gerechtigd te zijn tot

de conclusie, dat de partijen en groepen in Zand»
voort van de door ons geboden gelegenheid tot

propaganda van hun opvattingen geen gebruik

wensen te maken.
Wat overigens de strekking van Capri's artikel

betreft, hit is ons bekend, dat één onzer medes
werkers voornemens is een soortgelijke opvatting

te verdedigen, zodra de gevestigde partijen en
groepen hebben gesproken, wat nu — naar we
hopen en veronderstellen — wel spoedig zal ge«

beuren.
REDACTIE.

BEZOEKT DE VERGADERING in vers

band met de

Jodenvervolging
Dinsdagavond 22 'Nov. 8.15 in Monopole.
Sprekers: Ds. D. TROMP, Zandvoort en
Ds. N. PADT, Zutphen, Opperrabbijn Ph.
FRANK, Ressort N.H., den Weleerw. heer
Kapelaan J. A. H. TEN HENGEL, van
Zandvoort.

COLLECTANTEN 'GEVRAAGD.
De steunactie voor de ongelukkige Duitse Joden

welke wordt ondernomen door het Comité voor
Joodse vluchtelingen, vereist door de laatste das
gen meer geld dan ooit. Voor 't eerst wordt thans
hiervoor op de gehele bevolking een beroep ges
daan. Het genoemde Comité heeft tot B. en W-
een verzoek gericht tot het verlenen van vergun«
ning voor het houden van een huiscollecte met
intekenlijsten, en wel op Woensdag, 'Donderdag
en Vrijdag, 23, 24 en 25 November a.s. Het Comis
té roept hiervoor collectanten op, die zich gelies

ven aan te melden, mondeling, telefonisch of
schriftelijk, bij den secretaris, den hr Louis Blok
Haarlemmerstraat 40, telefoon 40, tel. 2S02, van
wien zij dan nog nader bericht zullen ontvangen.

HET COMITÉ VOOR JOODSE
VLUCHTELINGEN 'EN DE TROEBELEN

IN DUITSLAND. -

Diep begaan met het lot zijner geloofsgenoten
in 'Duitsland, en overtuigd, dat Nederlanders van
alle gezindten deze deernis zullen delen, heeft het
Comité voor Joodse Vluchtelingen, afd. Zands
voort, besloten een voor ieder toegankelijke vers

gadering te beleggen in de daartoe befange/oos afs

gestarte zaal van gebouw Monopole, Stationsplein
alhier, op Dinsdagavond 22 November a.s te 8.15

uur precies, waar geestelijken van iedere religie de
in de laatste dagen brandend geworden vraagstuks
ken — ieder op eigen wijze — zullen belichten.
Als sprekers zullen optreden de Nederlands Hers
vormde Predikanten Ds. D. Tromp te Zandvoort
en Ds. N. Padt te Zutphen; den Weleerw. heer J.

A. .H. ten Hengel, Kapelaan te Zandvoort en van
Nederlands Israëlietische zijde de Weleerw.
waarde Zeergel. Heer Ph. Frank, Opperrabijn in-

het ressort NoordaHolIand.
De geringe entreeprijs, welke wordt geheven tot

dekking der onkosten, zal zeker niemand er van
weerhouden, door het bezoeken dezer vergadering
uiting te geven aan zijn gevoelens ten opzichte
van arme, vervolgde medemensen.

SPORT
VOETBAL.
Na de successen van. de laatste Zondagen valt

de 4— nederlaag die de Zeemeeuwen Zondag tes

gen Aalsmeer leden, wel wat tegen, ook als men
weet, dat laatstgenoemde club op eigen terrein een
niet te versmaden tegenstander is en onze plaatss

genoten met drie invallers, waaronder een voor
Hennis, de strijd moesten aanbinden. M'aar Mo»
lenaar heeft zich in het doel kranig geweerd en
een veel grotere nederlaag door zijn goed spel

weten te Voorkomen. Het schijnt, dat vooral de
beide backs er lelijk uit waren en de bal zo
slecht plaatsten, dat de eigen voorhoede er zós

wat niet aan te pas kon komen.
Het tweede elftal der oranjezwartcn heeft het

heel wat beter gedaan. Met niet minder dan 10—

2

toonden zij hun meerderheid over de T.D.O.sres
serves en de jongste Keesman nam alleen 9 docls

punten voor zijn rekening. Als de Zeemeeuwcns
reserves winnen, doen ze het 'blijkbaar heel dui=

delijk, d.w.z. met grote cijfers. Ze nemen dan
ook een heel mooie plaats op de ranglijst in.

Zandvoort won thuis van A.P.G.S. met 3—2,

maar, al zijn do beide punten binnen, een grote
indruk kon de voorhoede nog steeds niet maken,
terwijl 'het ontbreken van Oomstee in de vers

dediging heel goed werd gevoeld.
Schuiten, J. en D. de Muinck zorgden voor de

doelpunten, waarvan het laatste, door D. de
Muinck, eerst kort voor het einde werd gescoord.
In het laatst van de wedstrijd werd Harry Bloes
mendal, die als middenvoor zeer was tegcngevals
len, op de rechtervleugel geplaatst en dat bleek
een juist besluit, want op deze plaats (waar hij

den afwezigen Ltiitïng verving) was Bloem ens

dal beter in zijn clement. J-Tij heeft daar ruimte,
die hij als middenvoor menigmaal zo ontberen
moet; omdat de vijandelijke spil steeds in zijn

buurt pleegt te 'zijn en omdat hij snel is en met
'beide benen goed kan trappen, en daarenboven
over een goed en hard schot beschikt, zou het
nog zo gek niet zijn -wanneer men hem op de
vleugel (hetzij rechts of links) bleef handhaven.

wij zijn Zondag getuige geweest van de weds
strijd iBloemcndaal—Ripperda en, naar hetgeen
wc van de ontmoeting Zandvoort—A.P.G.S. ges

hoord hebben, behoeven we van onze keuze geen
spijt te hebben. We zagen een zeer goede weds
strijd, waarin wel is waar Bloemendaal zich techs
nisoh ide meejrdcre toonde, doch waarin de
enthousiast1 isp/jlende NoordsHaarlemmers zich
toch ook wei voldoende kansen wisten te scheps
pen. Vooral het eerste half uur was het spel van
prima kwaliteit en het was wel jammer dat Bloes
mendaal, door een grote fout van den Ripperdas
doelman, zo goedkoop aan een doelpunt kwam.

SELMA LAGERLöF 8O JAAR
De beroemde Zweedse schrijfster Selma Lagers

löf wordt Zondag 20 November SO jaar.

Wat al schoons heeft deze onvergelijkelijke kuns
stenares in haar werkzaam leven aan de mensheid
geschonken. Hoe leert zij ons door haar werken,
welke doorstroomd zijn van warme menselijkheid,
een beter mens te zijn! Bij bet noemen van de
naam Selma Lagerlöf klinken de namen van 'haar

boeken voor ons op: Gösta Berling, Christuslegen»
den, Het Huis van Liljecrona, Jeruzalem, De ko*
ninginnen van Kungahiilla, Onzichtbare ketenen.,
om slechts enkele van de lange reeks te noemen.

Gösta Berling,.... hoe tovert deze naam ons
als het ware de levensgeschiedenis van dezen
mens voor de geest. „Ach, Gösta Berling, sterkste
en zwakste onder de mensen." Dit eerste boek ligt

de schrijfster nog altijd na aan het hart, zodat zij

het enige jaren geleden ook voor toneel heeft bes

werkt. Daarvóór was Gösta Berling o.a. reeds in

film gebracht met Greta Garbo als Ebba Dohs
na.

Hoe ontroerend is in genoemd werk 't hoofdstuk:
„De bedelaar", waarin de Majoorske van Ekes
by Gösta terughoudt, zich van het leven te beros

ven; de door en door menselijke wijze, waarop
deze oude vrouw hem tracht te overreden, zal ons
altijd bijblijven.

Treffend is ook, hoe gravin Elisabeth Dohna
een gevaarvolle tocht over het ijs onderneemt,
om Gösta van zijn voornemen af te brengen, een
huwelijk te sluiten met het arme bezemverkoops
stertje, en hem hierdoor van de ondergang redt.

Vervolgens lezen wij, dat de oude ongelovige

oom Eberhard een boek heeft (geschreven, waarin
hij zijn ongeloof verdedigt. Daar hij echter heeft

bemerkt, dat de jonge gravin niet verder zou kuns
nen leven, als zij deze geschriften zou kennen, zal

hij een en ander niet het licht laten zien vóór het
einde van deze eeuw, opdat zij zou kunnen ster»

ven in het geloof, dat haar heilig was. Voorwaar,
een prachtige geste; zijn eer te willen opofferen
om een ander mens te sparen! Wat kunnen wij

veel leren uit zulke boeken! Spreken wij zelf niet

vaak onze gedachten uit, zonder er ons ook maar
enigszins om te bekommeren, welk een uitwers
Icing onze woorden hebben teweeggebracht? Diks
wijls bestrijden wij eikaars overtuigingen en beden
ken daarbij te weinig, dat het slechts op één ding

aankomt, n.1. een zo goed mogelijk mens te zijn.

Op 70sjarige leeftijd voltooide Selma Lagerlöf
de Löwcnsköld cyclus (De ring der Lö'wcnss

kölds Charlotte Löwcnsköld — Anna Sviird),

en -wederom treft ons de boeiende verhaaltrant en
de fijne karaktertekening. Ook de echte gezonde
humor ontbreekt hier niet; ik denk hierbij o.a.

aan het stelen van de ring van den doden gene»

raal Löwcnsköld door den boer Baard Baardson,
in het eerste deel van deze cyclus.

Christine Doorman getuigde: „De melodie ener

hogere wereld is blijven doorklinken tot in haar
hoge ouderdom, intenser nog, van een vcelzijdiger

omvang, dieper en rijper en rustiger, zoals dit het
kenmerk is \an de ouderdom."

Reeds als kind had Selma Lagerlöf een groot
Godsvertrouwen. Toon zij 4 jaar oud was, leed
zij aan kinderverlamming en werd door haar
ouders naar de zeeplaats Strömstad gestuurd om
te genezen.

Toen zij zich aan boord van de boot bevond,
zag zij een prachtige paradijsvogel en zei zachtjes
tegen hem: „Je komt uit het paradijs en bent bij

onzen lieven Heer geweest; toe, wil jij dan onzen
lieven Heer vragen, of Hij mij beter wil maken?"
En toen het wonder geschiedde, dat zij onvers
wachts genas en kon lopen, zeiden de mensen:
„De zeelucht heeft haar toch maar- goed gedaan",
maar de kleine Selma dacht: „Neen, niet de zees

lucht, maar onze lieve Heer heeft mij gene/en,
toen de paradijsvogel er Hem om gevraagd had."
Dit Godsvertrouwen is voortdurend in haar wers
ken te bespeuren.

Wanneer KarlsArthur Ekensted (Löwenskölds
cyclus) zijn verloving verbreekt met Charlots
te Löwcnsköld en hij berouw toont, daar alles

achteraf een misverstand blijkt te zijn, zegt
Charlotte, die intussen getrouwd is met den rijs

ken fabrikant Skagcrström, na een hevige inner»
lijke strijd: „Lieve KarlsArthur, ik moet over enis

ge dagen op reis gaan. Skagerström en ik zijn van
plan om mijn zuster Marie Louise naar Italië te
vergezellen, opdat zij genezing zal vinden voor
haar zieke borst en opdat ze voor haar kleine kin-
deren zal blijven leven. Misschien was het düars
om dat dit alles moest gebeuren."

Zuiver- weet zij altijd het echte van het onechte
te onderscheiden. Luister naar de warmte en ins

nigheid ,in haar Christuslegende „De heilige
nacht", waarin grootmoeder haar het verhaal van
Christus' geboorte vertelt: „en toen legde groots
moeder haar hand op mijn hoofd en zei: „Dat
moet je goed onthouden, want dat is zo waar als

jij mij ziet en ik jou. 't Zit hem niet in kaarsen
of lampen en 't is niet verborgen in zon of maan,
maar het enige nodige is, dat wij ogen hebben om
Gods Heerlijkheid te kunnen zien."

Als een waar genie is zij altijd eenvoudig en in

de ware zin van het woord bescheiden, hetwelk
o.a. blijkt uit haar rede, welke zij uitsprak op het
Nobelfeest in 1909, toen zij de Nobelprijs voor lis

teratuur zou ontvangen.

In deze rede vertelt zij, hoe jammer zij het vindt,
dat haar vader dit niet meer mocht beleven. Op
weg naar genoemd feest, in de trein naar Stocks
holm gezeten, neemt haar fantasie de vrije loop-
Ze ontmoet haar vader in de hemel, vertelt hem
zonder hovaardij, dat 'haar de Nobelprijs is toeges
kend en vraagt hem om raad, hoc zij deze schuld
van dankbaarheid moet afdoen. Na enig nadenken
antwoordt haar vader: : „Als je de Nobelprijs
hebt gekregen, wil ik alleen maar blij zijn."

Zij besluit, door de aanwezigen uit te nodigen,
de beker van dankbaarheid met haar te drinken.

- Ziet, zó moet het zijn, al onze gaven hebben
wij ontvangen van den Allerhoogste en het past
ons, er alleen maar dankbaar voor te zijn. Laten
wij wensen, dat het de grote kunstenares gegeven
is, nog lang gespaard te mogen blijven.

Aan belangstelling zal het haar zeker niet onts
'breken en 20 November 1938 zal wellicht onverges
tclijk voor haar worden.maar haar grootste vreug»
de zal zijn, te weten, alles te hebben gegeven, dat
in haar was, om te helpen de mensheid gelukkiger
en beter te maken.
Op onze beurt zijn wij haar hiervoor innige dank
verschuldigd.

RIEK BONSETsHORST.

Na de rust gingen de Haarlemmers op winst
spelen en zij drongen de withemden geheel terug.

Maar de Blocmcndaalsverdediging, waarin Tulles

naar als linkshalf en v.d. Schalie (de linkshinncn)
als rechtsback schitterden, en waarin spil Beyk
een prima partij vertolkte, hield rustig stand
tegen do felle, maar onbezonnen aanvallen, ter»

wijl in laatste instantie doelman de 'Haas beter
was dan we hem ooit zagen.

Eerst enige minuten voor het einde zag van
Bragt, die rechtsbinnen was gaan spelen, kans,

den Ripperdasdoelman voor de tweede maal to

passeren. Wel protesteerden de Haarlemmers nog
voor buitenspel, doch de scheidsrechter had heel

duidelijk geconstateerd, dat een der backs was
terug gekomen.
Opgezwiept door enige fanatieke supporters,

bedreigden (in de werkelijke zin jcl.es woorös)'
enige oranjehemden nog den Bloemendaalskecper,
die gelukkig zonder ernstig letstel de wedstrijd

kon blijven uitspelen.

A'S. Zondag
moeten de geclblauwen op bezoek 'bij Ripperda
en hel is daarom, dat wc het spel der Haarlems
mers nog even uitvoeriger onder de loupc zullen

nemen.
Ripperda had in haar wedstrijd tegen^Zeemeeus

wen een beste indruk op ons gemaakt; maar het
liep deze ploeg toen wel heel erg mee, omdat de.

Zandvoortse ploeg geen al te beste tegenstand
bood. Nu we Ripperda tegen een fijne technische

ploeg als die van Bloemendaal aan het werk za*

gen, -vielen haar tekortkomingen heel duidelijk

op. Wel mogen we niet vergeten, dat ze haar
linksbuiten, die tengevolge ener operatic nieit

spelen kan, erg missen, doch tegen een elftal, dat
behalve over enthousiasme, ook over een goede
techniek beschikt, komt het primitieve spel der
nieuwe 3esklasscrs heel duidelijk aan het licht.

Veel spelers beschikken over een goede balcon*
trole, doch zijn te egoïstisch in het spel om sucs
ces te kunnen boeken tegen een verdediging, die,

als die van Bloemendaal Zondag, het juiste mos
ment van aanvallen weet te kiezen.
Laat Zandvoort deze tegenstanders vooral niet

onderschatten of denken, dat zij met techniek
alleen hen de baas kan blijven. Laat men voorts
in die ontmoeting Harry óf op de vleugel plaats

sen, óf uit het elftal laten, want als middenvoor
is hij in zo'n wedstrijd toch niets waard. En tens

slotte: laten de backs vooral hun keeper bescher»
men door het afhouden der toestormendc heren
aanvallers, want het is ons Zondag gebleken: in

hun fanatisme ontzien enkele spelers niemand.
En tenslotte nog een tip: de keeper is niet al

te best in lage ballen en herstelt zich te traag
van een gemaakte fout. Een middenvoor als

Schuiten ziet wel kans, zulke fouten onherroeps
pelijk af te straffen. J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Met veel moeite is Zandvoort 1 er in geslaagd
van APGS te winnen. Het was wel een van de
slechtste wedstrijden, welke ons eerste elftal tot
nog toe heeft gespeeld. 'Het onderling verbaria
was totaal zoek. Vooral de voorhoede speelde een
heel eind onder haar kunnen. Met de uitslag 3—

2

mogen we dan tenslotte tevreden zijn. Wil ons Ie
een behoorlijke kans blijven maken op de bovens
ste plaats, dan moet zeker heel wat beter gespeeld!
worden dan j.1. Zondag.
Zandvoort 2 heeft het er goed afgebracht'

in Amsterdam en de nog ongeslagen WMS 2 met
3— 1 geklopt. Onze verwachting verleden week,
dat /ij wel voor een verrassing zou zorgen, is uit»

gekomen.
Er werd zeer behoorlijk gespeeld. Vooral de

achterhoede was goed op dreef. Toen na de rust

bij de stand 1—1 WMS sterker was, was het de
achterhoede die stand wist te houden en zelfs

mooie ballen aan de voorhoede gaf, waaruit ons
tweede de score opvoerde tot 3—1. Vermelding
verdient de wijze, waarop de keeper v.d. Mije een
goed genomen penalty wist te stoppen, toen de
stand reeds 2— 1 in ons voordeel was. Met vers

trouwen zien we de verdere verrichtingen van ons
tweede tegemoet.
Zandvoort 3 nam ook geen halve maatregelen

en versloeg Nieuw Vennep met 4—1 in een vlot

gespeelde wedstrijd.
Ons vierde wist tegen het sterke Zeemeeuwen 3

een puntje in de wacht te slepen. Het eindresuls

taat werd 2—2.

Zandvoort 6 blijft maar verliezen. Zondag werd
van Hillegom 4 met 5—2 verloren.

Junioren a. handhaafde zich op de bovenste
plaats door van Hillinen junioren met 4—1 te

winnen, terwijl junioren b in een lastige wedstrijd

tegen Schoten junioren op fraaie wijze met 6—

3

in de meerderheid bleef. De adspiranten 'konden

het niet bolwerken tegen Bloemendaal adspirans

ten en verloren met 5—0.

Voor a.s. Zondag is voor ons eerste de weds
strijd tegen Ripperda, op verzoek van laatstgcs

noemde, vastgesteld. 'De opstelling van Zandvoort
is enigszins gewijzigd. Zandvoort verschijnt met
het volgende elftal:

J. Visser;

J. Weber. C. Schweinsbergen;
J. Dorsman, Th. de Muinck, A. Weber:

H. Bloemendal, E. Keesman, C. Schuiten, J. de
Muinck. J. Keesman.

Wc hopen, dat deze opstelling beter zal voldoen

dan de vorige. Bij een overwinning stijgen cte Kan»

sen van Zandvoort in belangrijke mate. We vers

trouwen, dat de spelers hun uiterste best zullen

doen en dat de puntjes mee naar Zandvoort zul»

len worden gebracht.

Zandvoort 3 gaat bij WH op bezoek om 2 uur

en zal zeker z'n mooie kans op de bovenste plaats,

verdedigen.
Om 10 uur 's morgens speelt Zandvoort s te=

gen HFC 5. We geloven niet, dat deze twee elftal»

len iets voor clk"aar 'onder zullen doen.

Zandvoort 6 mag ook wel een paar punten zien

te krijgen, waartoe zij Zondag uit tegen THB 4 in

do gelegenheid zullen zijn. Aanvang 10 uur.

Junioren a gaan naar HFC jtm. e om hun over=

winningsreeks voort te zetten. Aanvang 10 uur.

Junioren b spelen thuis om 10 uur tegen Spaarnea

vogels junioren en zullen wel de puntjes weten
te 'bemachtigen. J-K-
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NAT. CHR, 'GEiH. ONTH. VER.
Woensdag 23 Nov. a.s. houdt de NCGOV weer

een openbare -vergadering in „Ons Huis".
Spreker: de heer Semijn, Amsterdam, onderwerp:
„Is drankbestrijding nog nodig?"

Belangstellenden zijn hartelijk welkom!
Aanvang 8 uur.

BAZAR.
In „Ons Huis" zullen hedenavond 8 uur de

^overgebleven goederen van de Bazar van de Kring
uitverkocht worden.

HANDBAL — O.S.S.
Terwijl de dames zich in de competitie betréü»

keiijk goed houden, krijgen de heren af en toe
zware nederlagen te incasseren. Zondag a.s. spe»

Jen ze thuis op het terrein aan de Zandvoortse»
laan om 10.30 uur tegen Olympia Aalsmeer.

'De dames spelen om 9.30 uur tegen Concordia
in Haarlem, terrein v. Oosten de Bruynstraat.

UITSLAGEN R.K.F.
TZ.B. 1—B.S,M. 3, 3—0.
T.Z.B, jun N.A.S. jun., 1—1.

EEN STEM UIT ZANDVOORT.
Het doet ons genoegen te kunnen meedelen,

dat de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te
Zandvoort aan den Minister van Justitie een teles

gram heeft gezonden mef liet dringend verzoek
tijdelijk asylrecht te verlenen aan de bij onze
grens wachtende Joodse vluchtelingen.

HET NOODFONDS '1933.

Op verzoek van de Joodse Perscommissie delen
we het volgende mede.

In verband met de vele aanvragen, die ons hier»

omtrent bereiken, wordt medegedeeld, dat gelden
ten behoeve van. de slaclitoffers van liet progrom
in Duitsland kunnen worden gestort op de post»
rekening van het Noodfonds 1933, voor Bijzon»
dere Joodse Belangen, 214500, ten name van Prof.
Dr. D. Cohen, te Amsterdam.
Het Noodfonds 1933 is gevestigd: Weesper»

plein 4 (kamer 85) Amsterdam.

HULP AAN DUITSE VLUCHTELINGEN
(Do raadsleden A. Eltfers en C. L. Bohvidt Sr.

hebben aan de Raad voorgesteld voor de Duitse
Joodse vluchtelingen enige gemeentehuisjes be»
schikbaar te stellen.

Kinder Rubberlaarsjes .

Dames Regeniaarsjes

Heren Overschoenen

We lezen in 'Tiet Hervormd Kerkblad van 18
Nov. het volgende.

GEMEENTE*AVOND.
In plaats van de gewone Bijbellezing heb ik het

voornemen, om op 1 Dec. 's avonds acht uur,
hetzij m de nieuwe consistorie, hetzij in „Ons
Huis" te spreken over het onderwerp: „Wat ons
verbindt met en wat ons scheidt van het Katho»
licisme".
Dit onderwerp is niet toevallig. Waar men van

R.»Katli. zijde pogingen gaat aanwenden om niet
R.=Kafrholieken in te lichten omtrent het R.»Ka»
tholicisme, wil ik gaarne voor de gemeente en
iederen belangstellende — Rooms»Katholieken
zijn welkom! — het bovengenoemde onderwerp
'bespreken. En u weet: we zijn niet allereerst te»

gen „de Roomsen", maar allereerst willen we
buigen voor het Evangelie! En daarom zeggen
we „neen" tegen. Rome.

Stellig, ons dorp wordt besprongen door velen:
R.=Kathoheken voor niet»Rooms»Katholieken; in

Pension „X", een adventist, zich noemende „pre»
dikant" zonder iets er bij. (Tussen haakjes: wan»
neer ik ergens spreek, behoeft nooit verzwegen
te worden, dat ik predikant ben bij de Ned. Herv.
Kerk, ik lieb niets te verbergen!)

Er zou een heel rijtje te noemen zijn van allen,

die zich „geroepen" achten de Zandvoortse ge»
meente in te lichten. 'En soms vragen we: waar is

de trouw, de simpele trouw aan de eigen kerk en
de eigen gemeente! En in gemoede: die Protes»
tanten, die zich willen laten inlichten over het
R.»Katholicisme, hebben die wel eens ernstig ge»
luisterd naar wat hun eigen kerk leert? Wie kent
en leest het leer»boekje van onze eigen kerk: de
oude Heidelbergse catechismus, onvolprezen in

rijkdom en helderheid en diepte?

IVH E P V Ah! EG EREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Becckmanplein 5 - Plan Noord

DE HEER SUERINK STELT VRAGEN
AAN B. EN W.

Het raadslid J. S. Suerink 'heeft aan de Raad
verzocht enkele vragen te mogen stellen aan B.

en W. in de vergadering van 28 'November a.s.

In de toelichting schrijft de heer Suerink, dat
in de vergadering van de commissie voor Pu»
folieke Werken van' 16 dezer o.m. werd besproken
het eventueel asphalteren van enkele wegen enz.

Daags daarna, dus 17 dezer verscheen in liet Al»
gemeen Handelsblad een ten dele onjuist artikel,

betreffende deze aangelegenheid.
JVoof van de Redactie: Enkele weken ge»

leden vernamen we reeds iets over asphaltering
van verschillende wegen, doch we achtten toen de
zaak nog niet rijp voor puolicatie. De berichten
in het Algemeen Handelsblad, maar ook in Het
Volk, Opr. Haarl Courant en Nieuwe Haarlemse
Courant zijn in grote trekken toch juist naar we
menen.

RECLAME PRIJZEN!!
SCHOUDERHAM, per ons 16 et

GEKOOKTE WORST, per ons 10 et

BOTERHAMWORST, per ons 9 cf
LEVERWORST, per ons 8 et

SMEERWORST, per ons 12 et

BERLINER WORST, per ons 15 et

NIERBROOD, per ons 13 et

ZURE ZULT, per ons 7 et

ONTBIJTSPEK, per ons 14 et

SPERCIEBONEN, per blik 20 et

APPELMOES, per blik 25 et

MAYONNAISE, per potje 10 et

HEDEN LAATSTE DAG
van onze KoffiesReciame. Bij aankoop van Va pd

Verkoskoffie een Banketstaaf voor '10 et

GJ*Vaarwerk,Zeestraat 44

HEDENAVOND 8.15 in GROOT BADHUIS:

Oranje Hein
Dolle Jordaan»klucht. Gezelschap Bouber. Bal na

GRATIS OP REIS
De georganiseerde middenstand van Zandvoort
maakt bekend, dat de

GROTE REISACTIE 1939
begint op

ZATERDAG 26 NOVEMBER a.s.
Vraagt uw winkelier vanaf die datumREISZEGELS

Voor iedere 25 et contant krijgt men een groene
reiszegel. 'Deze zegels moeten op de daarvoor
bestemde kaarten worden geplakt. Opplakkaar»
ten worden door Uw winkelier verstrekt.

GEEN PUZZLE » GEEN MOEILIJKHEDEN * GEEN KANSSPEL!
Het ENIGSTE wat U te doen hebt is:

ZEGELS VRAGEN EN OPPLAKKEN!!!!
Let op de deelnemerskaarten in de etalages.
Alleen daar krijgt u zegels!

Binnenkort wordt een branchesgewijze lijst

van deelnemers gepubliceerd.

ASPHALTERING VAN WEGEN.
Het gemeentebestuur komt in de vergadering

van 28 Nov. a.s. met een zeer belangrijk voorstel,
n.1. om tot asphaltering over te gaan van de nieu»
we wegen (verlengde van de Vondel» en de Van
Lcnnepstraat) in Plan Noord; voorts van de Pot»
gieterstraat, de!, Zandvoortselaan, de - Dr. Joh-
Metzgerstraat; de Dr. Smirstraat en waarschijn»
lijk de Van Speykstraat en de Trompstraat. Ver»
der is er sprake van de doortrekking en asphal»
tering van de Dr. Gerkestraat tot aan het oude
voetbalveld van „Zandvoort".
De Zandvoortselaan zou 4VS meter aan de zuid»

zijde worden verbreed, zodat het fietspad en alle

bomen zouden moeten verdwijnen. Het fietspad
aan de noordzijde zal dan worden verbeterd.

EEN MAAND SALARIS WORDT VERGOED.
Ged. Staten hebben het raadsbesluit goedge»

keurd, waarin wordt besloten aan den heer C. L.

Bohvidt Jr., ex=directeur van het Zuiderbad, een
maand salaris te vergoeden.
'Het bezwaarschrift van de heren Molenaar,

Joustra en Attema heeft dus niets uitgewerkt.

Warme Pantoffels

Avondschoentjes

ORANJE HEIN.
Het bekende gezelschap Bouber geeft heden in

Theater Groot Badhuis slechts één voorstelling
van „Oranje Hein".

'Dit overbekende stuk zal zeker ieder willen
zien. Men raadplege voor verdere 'bijzonder»
heden de raambiljetten.

OPENING NIEUWE ZAAK.
Reeds lang was bekend, dat 'Kort's IJzerhandel

spoedig zou gaan verhuizen en daartoe was aan»
gekocht het perceel Haltestraat 1. De schuttingen
ontnamen tijdens de verbouwing alle zicht, doch
langzamerhand bemerkte men wel, dat er een zeer
modern winkelhuis zou verrijzen.

De resultaten zijn dan ook schitterend te noe»
men, hetgeen men wel reeds gemerkt zal hebben,
daar de winkel gistermiddag om 3 uur is her»
opend. Twee prachtige etalages sieren dit ge»

bouw; de uitstallingen zijn tevens goed verzorgd,
waarbij vooral opvalt de verlichting van het ge»

hele winkelpand. De winkel is eveneens prachtig
te noemen en daarom kan gerust aangenomen
worden, dat het winkelhuis aan alle moderne
eisen (luchtverversing!) voldoet.
Een woord van lof komt toe aan den architect

iLoogman, de aannemersfirma iM 1

. Konüng, het
Electrostechn. bedrijf van Keulen en het schilders

bedrijf van de fa. van den Bos.
We wensen den eigenaar geluk met deze prach»

tige aanwinst.

„EXCELSIOR"
Het bestuur maakt bekend, dat er a-s. Maan»

dag geen repetitie is, doch a.s. Donderdag 8.15 u.

voor de mondaccordeons, en 7 uur voor de accor»
deons. Ieder lid wordt verzocht vooral te komen.
Onze uitvoering is bepaald op 2S Jan. 1939 in

Groot Badhuis.

COCKTAILCLUB.
Ter navolging.

Zoals bekend, geeft de Cocktailclub op Zon»
dagavond 27 Nov. a.s. een Cabaretavond met
een nachtfeest. Een deel der recette zal worden
afgedragen aan de Duits»Joodse vluchtelingen.
Reeds vele aanvragen voor toegangskaarten

kwamen bij de feestcommissie binnen.
Aan het buitengewone programma wordt dan

ook medegewerkt door Johnny and Jones, de po»
pulaire radioboys, Bert van Dongen, bekend van
radio en gramofoon, Eddy West, de onvergelijke»
lijke pianovirtuoos, Ons Toneel, met een daveren»
de klucht en Casanova voor de muziek, terwijl

de dansleiding bij niemand in betere handen is

dan bij den heer Stol. Wilt gij deze avond dus
bijwonen, haast U dan met kaarten te Rópeh,
voordat ze uitverkocht zijn.

SOC. DEM. VROUWENCLUB.
Dit jaar zal de SociaakDemocratische Vrou»

wenclub haar Vrouwendag vieren in de grote zaal

van „Ons Huis" op Maandag 21 November. De
leuze voor dit jaar is: „Wij strijden voor Recht,
Vrede en Vrijheid, voor ons en onze kinderen."

De Internationale Vrouwendag! 'Wij, die onder
het parlementaire stelsel leven, 'zullen hem met
dubbele aandrang vieren, en met onze gedachten
zijn 'bij de vrouwen, die over onze grenzen zuch»
ten onder het brute geweld van het fascisme.
Het is nu meer dan ooit nodig te strijden voor

Recht, Vrede en Vrijheid. Iedere dag lezen we
hoe het Recht geschonden wordt. En Vrede! Ja,

in ons land is geen oorlog, maar als we om ons
heen zien, durven we dan nog te zeggen: „het
is Vrede"?

iEn dan Vrijheid! Hoe wordt haar banier be»
smeurd en gehavend. Vrijheid, die immers nie"ï

heersen wil, maar ook niet beheerst wil worden,
dio gelijkheid eist voor alle volken, rassen en
seksen!
Vrouwen, komt 21 Nov, acht uur naar „Ons

Huis", Dorpsplein om daardoor te tonen, dat gij

bereid zijt te strijden voor de hoogste goederen
der Mensheid. Onze voorzitster, mevr. Poots

—

van Popta zal voor ons spreken. „De Stem des
Volks" zal de vergadering met zang opluisteren
en een toneelstukje, getiteld „Drie November»
dagen" zal worden opgevoerd. We verwachten U
allen. Ook de mannen zijn hartelijk welkom! -

Steensma's
Modelvleeshouwerij

2 ons Pekelvlees . . 25 et
(Alleen Zaterdags)

Rauwe Rookworst p.p. . 50 et

De zaak voor de

Betere kwaliteit vlees
Schoolstraat 3 - Telefoon 2703

(bij de Haltestraat)

WINKELSLUITING.
In verband met de St. Nicolaasperiode bericht

het bestuur van de Zandvoortse Handelsverg. het
navolgende:
Van 25 November tot en met 5 Dec. mogen alle

winkels geopend zijn tot des avonds 10 uur, be»
halve echter op Zondag 27 Nov. en Zondag 4 Dec.
•De winkelsluitingswet kent n.1. geen afwijkingen

voor dit tijdvak van de Zondagssluiting, behalve
de gebruikelijke verkoopgelegenheden van 6 en
4 uren voor "de bepaalde branches.waar worden
verkocht:

vis, fruit, melk, brood, banket, suikerwerk, cho»
colade en consumptie»ijs, alsmede sigarenzaken en
slijterijen.

Het bestuur der Zandv. Handelsverg.
J. C. VAN HOUTEN, Secretaris.

een nuttig en aangenaam

St. NIGOLAAS CADEAU

LEZING EN DECLAMATIE.
De Christ. Jongemannenver. nodigt U hiermede

uit tot het bijwonen van onze bijzondere ledenver»
gadering op Woensdag 23 Nov. 1938 's avonds 8
uur in „Ons Huis". <

Op deze avond spreekt voor ons Ds. D. Tromp
over het onderwerp „Wat is geloven". Dit op zich
zelf is het medemaken van deze avond al meer
dan waard. Verder zal de heer P. J. v.d. Waals,
hoofd der ULO»school alhier, enige stukjes voor
ons declameren. Het geheel zal afgewisseld wor»
den door muziek en zang.
Een ieder is op deze avond hartelijk welkom!

In 't bijzonder jongemannen van 16 tot 25 jaar
zien wij gaarne verschijnen. Welkom, welkom!!

De Secr. der Ohr. Jongemannenver.
A. BOL Jr, Van Ostadestraat 14.

CENTRALE OUDERCOMMISSIE,
De Centrale Oudercommissie belegt, in overleg

met den heer Koper van Monopole, op Woensdag
23 November een kindervoorstelling van de prarfi»
tige Artisfilm, Aanvang 2 uur precies.

De heer Verkruyse zal hierbij veel interessants
vertellen, over het leven en de hoedanigheden der
dieren. De film duurt ongeveer 2 uur. 's 'Avonds
zal deze film voor ouders en belangstellenden ge»
draaid worden, waarbij de heer S. N. Posthumus
enige woorden over het onderwijs tot u zal rich»

ten.
Aanvang 8 uur.
De kindervoorstelling a 10 et per kind. 'De

avondvoorstelling a 20 et per persoon.'
Kaarten voor kinderen verkrijgbaar, Maandag 21

November, vanaf 4 uur aan hun eigen scholen.
Volwassenen vanaf Zaterdagavond 8 uur aan

de onderstaande adressen:
Mevr. Meyer, Koninginneweg 10; Mevr. v.d. Mey,
Koningstraat; Mevr. Hennis, v. Speykstraat 15a;
Mevr. Daems, Boul. Barnaart 13; den heer A.
Paap, Nieuwstraat en 23 November vanaf 7 uur
aan de zaal.

Voor leerlingen der ULO»school, op Dinsdag 22
November tussen half 12 en half 1, en half 4 en
half 5, in de Oude Bewaarschool, Hogeweg.
Komt u allen deze prachtige dierenfilm 'zien, dit

is de enigste kans voor Zandvoort.

Medicinale
levertraan

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita*
mine»eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

L BUAUBOER
HAtTESTRAAT i

Telefoon 2392 6

Visitekaartjes nodig?
Dan naar:

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135

ZIET DE ETALAGE!

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONQEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Ta Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond!.

Hypotheek aanwezig.
Tevens belasten wij ons met het huurdnnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

Wegens het grote succes
gaan wij door met de verkoop van

OBLIGATIES
3 HALEN, 2 BETALEN
Toekomst-Spaarstroken en andere.

SOLIDE AGENTEN GROTE PROVISIE

J. DE ROODE
Gasthuisplein 2 - Telefoon 2096

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

h v, Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren 'broeken.blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

ALPH, SPRENGERS
GROTE KROCHT 13

TELEFOON 2106

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort!

HEDENAVOND 8.15 in GROOT BADiHUIS:

Oranje
Dolle Jordaansklucht. Gezelschap Bouber. Bal na

Naar de verlichte stad ij

per luxe Touringcar ij

ter ere van het bezoek van Koning Leo*
pold van België aan Amsterdam.

Maandag, 'Dinsdag en Woensdag, vertrek
6.30 uur. — Prijs ƒ 0.60.

P. Kerkman Touringcars
«ALTESTRAAT 63 TELEFOON 2214

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of .Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

Bronkhorst
HEEFT

Warme Pantoffels ... 99 et
SWIFT EN ROBINSON SCHOENEN

BRONKHORST, Haltestr. 21 op 't hoekje

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging;
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen en crematies door geheet Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Gedeeltelijke inboedel
w.o. 4 stoelen, 2 crapauds, modern ƒ 35 ; Salon
tafel ƒ 5.50; Kinder Slaapkamer ameubl. ƒ 17.50
en nog vele andere goederen.

RV+ WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20, TELEFOON 2164

VERLOREN
omgeving Koninginneweg BLAUW BRILLEN»
HUIS MET BRIL. — Terug te bezorgen tegen,

beloning Jülianaweg 17.



Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen

Xaat van Uw oude
.Bontmantel een

f 10.-moderne Cape maken, prijs

Fa, v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
GedipL Coup'eur - Bontwerker

DANKBETUIGING
Langs deze weg 'betuigen

wij onze oprechte dank
aan 'Dr. Tichelaar, bewo*
ners van de Brugstraat,
diverse verenigingen en
in 't 'bijzonder de jongens
van het 5e elftal van
de Z.V.V. voor de goede
hulp en vele blijken van
belangstelling betoond
bij het overlijden van

Willem Kraaijenoord.

Uit aller naam:

fam. KRAAIJENOORD
.Zandvoort, 'Nov. 1938

Gevraagd voor direct:

een Net Dagmeisje
voor hele dagen.

Dr. Metzgerstraat 93.

AANGEKOCHT: Oud*
Chinese

voorstelling kasicen

iets aparts en nog andere
aparte LUXE ARTIKE*
LEN. Antieke Kaaspers.
N-V. Waterdrinker,
•Gr. Krocht 20 Tel. 2164

TE HUUR

.

FLINK HUIS
Spoorbuurtstr. '10 a ƒ 4
per week. Te bevr. Fa.

v. Duivenboden, Haltes

straat 45.

TE KOOP
Vouwwagentje f 2.-

Adres te vernemen bur.

Zandvoortse Courant.
•Gertenbachs Drukkerij

DAT MUD U H«T OEOftCHT
'dat uw achoentjea «66
lijn, al» 11 louw konden
worden gerepareerd. Dot
Is het werk, dot een wer-
lielljke „schoenmaker
maakt.

SCHOENMAKERU

Zelfstandig
Dienstmeisje

gevraagd v.d.e.n. Mevr.
van Es, Bred.straat 130.

TE HUUR

:

Ongem, Benedenhuis
met zomerhuis, Koning*
straat 19 a ƒ 4.50 p.w.
Tebevr. Zeestraat 56

ORGEL
U bespeelt uw orgel niet

meer? U wilt het wel
wegdoen, maar weet niet

waar naar toe?
Een der plaatsel. ver.

kan het goed gebruiker?
en wil het gaarne (event.

tegen verg.) van u over;
nemen-
Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2101.

Ook voor de St Ni*
colaas

v.d. Werff's
Choc. Letters, zeer
fijne kwaliteit in

doosjes verpakt
per stuk '12 en 25 et

Banketstaven
per stuk 15 et

Banketletters
per stuk 35 et

Chocolade Beestjes
half pond 20 et

Suiker Beestjes
half pond 20 et

Reclame Borstplaat
half pond 18 et

Fondant Borstplaat
half pond 24 et

Advocaat Borstplaat
half pond 25 et

Room Borstplaat
half pond 25 et

Profiteert van onze
ZaterdagsReclame ! 1

Bij aankoop van een
half pd Groenmerk
Molenkoffie ad 25 et
een half pond blank
Amandel Speculaas

voor 10 et

Reclame Speculaas
per pond 24 et

Prima gekruid Specu*
laas half pond 18 et

Prima blank Speculaas
half pond 20 et

Heerl. Dik Speculaas
half pond 20 et

Taai Taai
per pond 20 et

Chocolaterie

W. van derWerff
Gasthuispl.1 tel.2129

WONINGBUREAU
„KENNER/IERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huumnnen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

f DE VRAAG
wat zullen wij voor de boterham halen

OPGELOSTE
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.

Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 et
Als RECLAMé, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et

Nierworst, per ons 15 et
iHet is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf 12 et

Leverworst, per ons 8 et

Haagse leverworst, per ons 12 et
Bloedworst, per ons 9 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

UvJrka'as
Gr°™ «A™*

Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM ,29 et
Prima ARCHIDE SLA=OLIE .... 59 et
SPECULAAS, per pond 25 et

U houdt van een geurige kop KOFFIE?
Slechts de fijnste Koffie voldoet U? Dan
moet U de SOLANO KOFFIE eens pro*
beren, ze is verrukkelijk v. smaak! Heerlijk
van geur, kortom de Ideale Koffie voor
fijnproevers, per half pond 28 et

Ziet etalagel

I. J. Knotter. Haltestr. £9
Telefoon 2891 Telefoon 2891

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

COMITÉ VOOR JOODSE VLUCHTELINGEN
Afdeling Zandvoort

VERGADERING
OP DINSDAGAVOND 22 NOVEMBER A.S.
te 8.15 uur precies in GEBOUW MONOPOLE,
in verband met de

JODENVERVOLGING
Sprekers t Ds. D. TROMP, Ned. 'Herv. Predikant, Zandvoort

Ds. N. PADT, Ned. Herv. Predikant, Zutfen

WelEerw. Zeergel. (Heer Ph. FRANK
Opperrabijn in het Ressort Noord*Holland.

Weleerw. Heer Kapelaan J. A, H.TENHENGEL
van Zandvoort.

Toegangsprijs 20 cent.

lGoodhdatiii II

,ALLtRBELANG
3ROOTE: ÜCOCHT 151

TELEF. 2410

Onze speciale" Aanbieding tot 26 November
2 pond Extra grove Mansholt Capucijners

slechts 25 cent

DAT IS GOEDKOOP 1

1

I
Voor Uw Rookartikelen

naar

Sigaren-Magazijn „BREDERODE"
PARADIJSWEG HOEK BREDERODESTRAAT

Ie klas merken Sigaren.

Ruime sortering Cigaretten, Tabakken, Pijpen enz.

Vraagt: (
Brederode Corona . 6 et Sum.

]
No. 581 4 et Slim.

( Aguila 5 et Sum.

Zondags van 4—8 uur Geopend
Beleefd aanbevelend,

J. C. VAN HOUTEN I

THEATER ff

t

MONOPOLE" *
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein. •^

Vanaf Zaterdag 19 tof en met Maandag 21 Nov. ^T
8 uur — 3 Dagen! 3 Opvoeringen van een groot ^P
Superprogramma! De Marx Brothers, 's werelds -A -

geniaalste clowns, in de nieuwe Metro Goldwyn
film

EEN DAG OP DE RENBAAN
De drie koningen der dwaasheid, eenmaal zó te

kunnen lachen is een zegen. EEN DAG OP DE
RENBAAN is de meest geniale „kolder" die er
ooit in het genre dol komische films is gemaakt.
Pers en publiek zijn enthousiast!
Telegraaf: Geniale humor. Het Volk: Toppresta»
tie van onnavolgbare gekken. Handelsblad: Wij
tarten iederen Nurks zïjt gezicht in de plooi te

'houden. — EEN DAG OP DE RENBAAN werd
7 achtereenvolgende weken met enorm succes in

Amsterdam vertoond.

Als tweede Hoofdnummer:

DE TERUGKEER VAN SOPHIE LANG
Een spannende, geheimzinnige film. De avontus
ren van een doodgewaande juwelendievegge met
in de 'hoofdrollen: Sir Gay Standing, Gertrude
Michaels, Ray Milland, De Kruegerdiamant is ges

stolen ! door Sophie Lang?
Toegang boven 14 jaar. Entree 35—60—75—90 et

I

X Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE^ met optreden van de MARX BROTHERS in

EEN DAG OP DE RENBAAN
^^ De meest komische en geniale film ooit vervaar*

^^ digd. 'Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen..

DONDERDAG 24 NOVEMBER 8 UUR:
^ POPULAIRE VOORSTELLING
^^ reprise van twee grote Superfilms! ^F^ Claudet Colbert en Cary Cooper in ^b

Blauwbaards achtste vrouw ^
Een oergeestige comedie van Ernst Lubitsch. ^L
Toeg. boven 18 jr. Entree 30cn54 et, alles inbegr. J^

Als tweede hoofdfilm: Mariene Dietrich en Hers ^r
bert Marshall in ^^ANGEL ^

Een film, waarin de grootsten der groten sas ^^
menwerken, en die tot een meeslepende bruisende jj
comedie werd. ^
Toegang boven 14 jaar. Entree 30—54 et alles inb.

<
A

S><<+'
£L A. C. CX- Trekking begint 28 Nov*

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 16 Sept. 1926
KOOPT DAAROM NOG EEN WETTIGE

3 PCt. PREMIE OBLIGATIELENING
met Permanente Premie Trekkans. — 15 pCt.
korting wordt niet afgehouden. — Vraagt inl.

J. J. Dijkstra, Hoofdagent H. A. C. 0. - Schelpenplein no. 19

Het enigste adres ter plaatse voor

Sport-Artikelen
heeft een grote voorraad en grote keuze. U be*

hoeft, ook wat de prijs aangaat, daarvoor dus

niet naar de stad.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUILENBURG
GRÖTÉ KROCHT 5-~7 "*- TEL. 2974

Z.V.T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

niEIIMIIHIBHUnill
S Heren Rokers!!
S S

8

f
Sigarenmagazijn „De Krocht"

|
g C. MEYER, GR. KROCHT 26 (onder de g

luifel) te Zandvoort. Telefoon 2679 «
komt binnenkort met g

[IETS BIJZONDERS!
Zie volgende advertentie.

BBHBuraBaBBHBHannunnnnMM

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

LIBELLE
heeft voor iedereen een nuttig

Sint Nicolaas geschenk
Prachtige Jaegerwol 100 gr. 39 et; Handwerkkle»
den, Gobelins, Smyrnawerken, Modern Glas* en
Houtwerk, Speelgoederen, enz., enz.

Magazijn „LIBELLE"
GROTE KROCHT 11

VERPLAATST
B naar

Haltestraat 1

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
Nogmaals herinneren wij er aan, dat we Zater»

dag 19 November onze besloten clubavond hou»
den in „Muluru". Het eerste deel van de avond
van zeven tot negen uur, voor de jongens en
meisjes tot en met 13 jaar. Er zullen allerlei leuke
spelletjes en dansjes gedaan worden. Het tweede
deel van de avond na negen uur, voor de ouderen.
Komt allen, want het zal weer gezellig worden!
Behalve allerlei attracties, zal er ook dansmuziek
zijn. Zoals bekend, zijn de consumptieprijzen in
„Muluru" zo laag mogelijk gesteld.
Denkt U nog aan onze oerenavonden in „Stoops
Bad" Binnenkort zullen er weer verscheidenen
afzwemmen. Geeft U op als lid bij den secretaris
Fred. Keur, Koningstraat 69, of bij mevr. Hennis»
Dorreboom, van Speykstraat 15a; en U kunt onze
heerlijke en leerzame avonden meemaken. Wa.nt
heel Zandvoort moet zwemmen Ieren! Iedereen
behoort te 'kunnen zwemmen, maar vooral de in»
woners van de badplaatsen. En hoevelen zijn er
hier niet, 't is haast niet te geloven, die nog bang
voor water zijn. Ouders, zwemt ge zelf niet, Iaat
dan in ieder geval Uw kinderen 'het Ieren, en als
die het eenmaal kunnen, dan twijfelen we niet
meer, of U komt ook.
De bussen vertrekken iedere Donderdag des

avonds om 5 min. over zeven en om kwart over
zeven van Garage P. Kerkman, Haltestraat, en
de fietsploeg om 5 min. voor zeven van het Tram*
plein. S.

HEDENAVOND 8.15 in GROOT BADHUIS:

Dolle Jordaan=kIucht. Gezelschap Bouber. Bal na

Onze geheel modern verbouwde en naar de eisen

des tijds ingerichte zaak biedt U de grootste sortering in

HAARDEN - KACHELS - IJZERWAREN -

GEREEDSCHAPPEN - HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Vérder is onze voorraad aangevuld met ver-
schillende artikelen, bijzonder geschikt als

Sint Nicolaas Cadeau
Uw bezoek gaarne tegemoet ziende,
Hoogachtend

KORTS IJZERHANDEL

TARIEFSVERLAGING GAS EN WATER?
We vernemen, dat tijdens de behandeling van

de begroting 1939 door een vijftal raadsleden zal
worden voorgesteld over te gaan tot de geleide*
lijke tariefsverlaging voor gas en water.
Een goed idee!

VERKEERSONDERWIJS.
De heer W. E. J. Bollee, inspecteur van politie,

zal op Woensdag 23 November a.s. een cursus
houden over het verkeersonderwijs voor de leers

krachten van de openbare en bijzondere scholen-

BALDADIGHEID.
De politic maakte proces verbaal op tegen twee

jongens van 16 en 17 jaar, die in de De Witts
straat en Marisstraat straatlantaarns stukgooiden.

VERENIGING VOOR VREEMDELINGEN»
VERKEER „ZANDVOORT"

Met de verkoop van de loten gaat het uitste»
kend, vooral ook, omdat verschillende leden zich
beschikbaar gesteld hebben om de loterij zo goed
mogelijk te doen slagen. Om de verkoop aan te
moedigen is nu besloten, dat indien men een
boekje van 25 loten verkoopt, men slechts 24
stuks be'hoeft af te rekenen.
Voorts wordt voor de(n)gene, die de meeste

loten verkoopt een fraaie prijs beschikbaar ge»
steld, namelijk een prachtig bowlstel, hetwelk in
de etalage van het tijdelijk informatiebureau,
Badhuisplein 9, is te bezichtigen. Ook de hoofd»
prijs, een radiotoestel, alsmede de andere prijzen,
zijn geëtaleerd. Indien U nog niet van loten voor*
zien is, koopt ze dan zo spoedig mogelijk. Zij zijnï

verkrijgbaar aan het Informatiebureau van de
V.V.V., Badhuisplein no. 9.

NAAR:

BATA
voor KOUSEN en SOKKEN
DAMESKOUSEN, vanaf 29 et

Onze speciale Aanbieding
HEREN SOKKEN,

2 paar voor . 25 et
BEZOEKT ONZE PEDICURE.

Haltestraat 7 * Telefoon 2612



Dames- en Herenkleermaker J* H* HENDRIKS * Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O»
Gedipl. Coupeur — COSTUUIVI of WINTERJAS naar maat vanaf f 25.~ - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. - HEEFT U
STOF, Costuum naar maat f 16.-, IWantelcostuum f 14.-, Mantel f 12.50, maakloon met prima fournituren, coupe en afwerking gegarandeerd

Nooit
komt U tevergeefs bij

de Goedkope Amsterdammer
om iets te kopen, want we hebben een verschei*

denheid in 'Radio's, Rijwielen, Rijwielonderdelcn,
Stofzuigers, Elcctr. Strijkbouten, Lampekappen,
Schemer» en Wandlampjes, Babyboxen, Baby»
ledikantjes, Kinderwagens, Autopeds, Kinderfiets»

jes. Binnen» en Buitenbanden, Elcctr. lampen,
Alle Electra artikelen, verder te veel om op te

noemen.

Alles wordt verkocht tegen stadsprijzen

HENK SCHUÏLENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Eerste klas reparatie»inrichting.

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr. .
2 Pak veldstraat 3 f

FEESTAVOND V.V.V.
De vereniging voor Vreemdelingenverkeer or»

ganiseerde Zondagavond j.1. in Theater „Groot»
Badhuis" een feestavond, welke door Burgemees»
ter H. van Alphen met enige hartelijke woorden
werd geopend.
Medewerking verleende de toneelvereniging „De

Schakel" met de opvoering van „Pygmalion" in

vijf bedrijven door Bernard Shaw. Het blijspel

werd vlot vertolkt en had dan ook veel succes.

Telkens weerklonk een hartelijk en welgemeend
applaus. De heer G. Kiefer bood de dames van
het gezelschap na afloop bloemen aan.

De avond werd besloten met een zeer gezellig

bal onder leiding van den heer J. Stol en met
muziek van Engel Paap en z'n stemmingsband.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 11 tot en met 17 Nov. 1938.

Ondertrouwd: W. A. van der Moolen en J. E.

de Muinck, Nic. Beetsstraat 16.

Overleden: C. F. Haje, oud 64 jaren; W. Kraa»
ijenoord, oud 37 jaren; G. van der Mije, wed van
G. Paap, oud 81 jaren.

Gehuwd: J. Keur en M. Aicholzer, Spoorstraat
13; P. C. Terol en E. Szaraz, Noorderstraat S.

Gevestigde personen:
J. Meetiwis van A'dam, 'Haltestraat 79.

„DE SCHAKEL"
Bericht aan Leden en Donateurs.

Het bestuur maakt bekend, dat Donderdag a.s.

24 dezer voor leden en donateurs een gezellige

avond zal worden gehouden in Huize Loefhoeck.
De heer Kiefer heeft zich bereid verklaard voor
die avond sterk gereduceerde prijzen in rekening
te brengen. Wegens gebrek aan tijd worden geen
circulaires meer verzonden- Het bestuur hoopt op"

een grote, opkomst.

HEDENAVOND 8.15 in GROOT BADHUIS:

Oranje Hein
Dolle Jordaan=klucht. Gezelschap Bouber. Bal na

GROTE DEMONSTRATIE DER
ZANDVOORTSE REDDINGS»BRIGADE
Op Maandag 21 Nov. a.s. zal de ZRB in Stoops

Bad tussen 8 en 9 uur een grote demonstratie ge»

ven die voor ieder toegankelijk is tegen een gerin»

ge entreeprijs. Men kan dan niet alleen het interi»

eur van het prachtige waterpaleis aanschouwen,
doch ook de kustbewoners zien zwemmen en dui»

ken als de parelvissers van de Stille Zuidzee. Als
eerste nummer geven de zwemmers(sters) „Einzug
der gladiatoren". De fietsploeg vertrekt op de
gewone tijd, de autobussen om 7.45 uur.

De leiding van het geheel is bij den comman»
dant, den heer P. v.d. Mije, terwijl bij de start W.
Dorsman en ondergetekende dienst doen'.

Jb. TERMES.

ZWITSERSE TURNERS IN NEDERLAND.
Zaterdagavond 10 December a-s. treedt! een

groep Zwitserse keurturners in het Concertge»

bouw te Amsterdam op.

Plaatskaarten kunnen worden aangevraagd bij

het secretariaat van O.S.S., de beer C. J- v.d.

Flier, Marisstraat 40.

f SINT NICOLAASAVOND O.S.S.

Zaterdag 3 December a.s. houdt de gymnastiek

vereniging O.S.S. de St»NicoIaasavond voor haar

jeugd»leden in gebouw Monopole alhier. Een bont

programma is in elkaar gezet. Plaatskaarten, zo

lang de voorraad strekt, bij liet bestuur.

ALS HET WINTER WORDT.
De IJsclub „Zandvoort" houdt op Vrijdag 2

Dec. 's avonds 8 uur in „Ons Huis" een vergade»

ring met als agendapunten o.a.: Jaarverslagen van

secretaris en penningmeester, bestuursverkiezing

en bespreking contributieregcling 193S—1939.

*
Theater „GROOT BADHUIS"
Badhuisplein „COCKTAI LCLUB" Zandvoort

Cabaret en Nachtfeest
op Zondag 27 November 1938

m.m.v.
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANX OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", „DE STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

yoor Zandvoort, per jaar ƒ 1.

—

guiten Zandvoort, per jaar 1.60

Afzonderlijke nummers „ 0.10
GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.2Q

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.601

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Voor de mensheid is het niet van belang, of

ge Katholiek, Protestant, Jood, gelovige of

ongelovige zijt, voor de mensheid is het ah
leen van belang, of ge waarlijk mens tracht

te zijn.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

;
Eindelijk'?

In dat uitroepteken en in dat vraagteken, lezer,

ligt de inhoud besloten van het artikel, dat ik
hieronder meen te moeten schrijven naar aanlei»
ding van de vergadering tegen de Jodenvervolging
op Dinsdag j.1. in Monopole.
Want al weet ik heel goed, dat die vergadering

alleen bedoelde te zijn een actie tot hulp aan de
Joodse vluchtelingen, dus niet een actie tegen het
nationaalssocialistische gevaar, ik weet ook, dat in

de gegeven omstandigheden die vergadering moest
worden — en ze is het geworden ook — tot een
Tcrachtig en ontroerend protest tegen het de mens*
heid bedreigende nationaalssocialisme. Sprekers en
.publiek verstonden elkaar op dit punt.

Maar zullen we elkaar op dit punt nu ook ven
der blijven verstaan? Daarover is het, dat ik in

verband dus met bedoelde vergadering een en
ander heb te zeggen.

*

De vergadering van Dinsdag tegen de pogroms
in Duitsland was ontegenzeggelijk een evenement.

' Niet, omdat de zaal van Monopole veel te klein
bleek om plaats te bieden aan al de Zandvoorters,
die zich gedrongen voelden te getuigen tegen de
onmenselijkheden van het nationaalssocialisme in

Duitsland, want die zaal is wel eens eerder te klein
gebleken.

'Niet, omdat er zulke schone en belangwekkende
dingen werden gezegd door de sprekers, want dat
is wel eens eerder — en misschien nog beter —
gebeurd.

Niet, omdat de aanwezigen blijk gaven van gros

te financiële offervaardigheid, want ook dat is

daar wel eens eerder vertoond.
Neen, hoe goed dit alles ons ook deed, niet

daarom was deze vergadering voor Zandvoort
een evenement, gelijk zij dat zal zijn in andere
plaatsen van Nederland. Een evenement was die
vergadering, omdat daar gedemonstreerd werd,

-dat — ondanks-alle indeling- in hokjes — op kri»

tieke momenten het mensszijn boven alles uitgaat.

Dit verheugende feit werd gedemonstreerd door
een gemengd publiek en door een ge'mengde spre»
kersgroep. Wel is waar waren de laatsten nog ge»

tooïd — de een meer, de ander minder — met
het etiket van het hokje dat zij vertegenwoordig
gen, maar Jood, RoomssKatholiek, Orthodox en
Vrijzinnig Protestant waren op deze vergadering
één als mens in hun gevoel van afschuw voor wat
men daar in Duitsland in 1938 zijn medemensen
nog durft aandoen, één als mens waren zij ook in

hun drang om te helpen en één als mens waren
zij misschien ook in hun inzicht, dat alleen door
eensgezind optreden paal en perk zal kunnen wor»
den gesteld aan het voortwoekerend nationaal»
socialisme.

Eindelijk! Ja, want al vijf jaar lang doet dat n.s.

«ich gelden met vrijheidsberoving, concentratie»
kampen en martelingen, vernieling, moord en
doodslag, echter zonder dat daarop ooit een der»

gelijke, eensgezinde reactie ontstond. Dus: einder-

lijk!
-

Wat zou de mensheid veel leed en veel onrust
bespaard zijn, als reeds in 1933 en alom Jood, Ka»
tholiek en Protestant uit, hun verschillende hokjes
te -voorschijn waren getreden om als mens uiting

te geven aan hun gevoel van afschuw, aan hun
drang tot helpen, en aan hun inzicht dat tegen
zulk een vijand der mensheid eensgezind opgetre»
den dient te worden. iHoe beschamend, dat dit

niet heeft mogen zijn, en daarom nogmaals:
eindelijk!

Of het thans nog niet te laat is? Om te helpen
niet, maar om het nationaal»socialisme tegen te
gaan? Dat zal moeten blijken. Maar dit staat
voor mij wel vast, dat die eensgezindheid dan
nog veel omvangrijker en veel inniger zal moeten
-worden, wil er een redelijke kans bestaan den bij

een deel der mensheid losgebroken bruut te kluis»

teren.
Omvangrijker. Ja, want zonder de nietskerkse

mensen, zonder de wel politiek doch niet gods»
dienstig ingestelde mensen zal men de strijd tegen
het n.s. niet tot een goed einde kunnen brengen.
Alle krachten zullen nodig zijn en daarom is het
te betreuren, dat hier — evenmin als bijna overal
elders — al niet van stonden aan die nlet»kerke»
lijke groepen in de eensgezinde actie betrokken
zijn. 'En de vraag dient helaas gesteld, of het al

of niet opzet is geweest, .dat men die toch inder»

daad onmisbare volksgroepen thans — ook in

Zandvoort — heeft genegeerd. Opzet? Wee dan
de fatale gevolgen dezer kortzichtigheid! Geen
opzet? Dat men zijn fout dan zo spoedig en zo»
veel mogelijk herstelle!

Inniger. Ja zeker, veel inniger zal dan de samen»
werking en daardoor -veel hechter de eensgezind»
heid moeten worden. Hoe? Wel, door alléén aan»
dacht te vragen voor het algemeen menselijke
-T- gelijk Ds. Tromp en Ds. Padt reeds vrij zuiver
deden— en niet voor 't speciaal eigen hokje— ge»

lijk kapelaan ten Hengel nog te veel deed — , door
zich dus bij alle daden en uitingen voor de eens»

gezinde actie te baseren op de werkelijke basis

dier eensgezindheid, het waarlijk mensszijn. Of
men-tot'dat waarlijk mensszijn gedrongen wordt
door het Joodse, het R-sKatJiolieke, het Protes»
tantse of welk ander geloof, of welke andere Ie»

vensopvatting, moge voor den betrokkene van
overwegend belang zijn, omdat hij daaruit zijn

kracht put, voor de samenwerking is dat van geen
betekenis, sterker: is het vooropschuiven daarvan
fataal. Immers een R.fKathoIieken een Protestant
kunnen als zodanig niet samenwerken, zij stoten
elkaar af. Als de een ditmaal- wat te veel met het
eigen etiket manoeuvreertv zal"de ander.dat' een
volgend keer wellicht ook -gaan doen, enz., enz.

Alleen wanneer zij elkaar als mens tegemoet tle»

den, zuilen zij kunnen samenwerken.

Indien men dus werkelijk ernst wil maken met
de eensgezinde samenwerking, dan zal men
de godsdienstige en politieke overtuiging met
speciaal merk zoveel mogelijk voor zich moeten
houden, en zal men enkel in de practijk moeten
•tonen tot welke hoogte van mens»zijn men met
of zonder godsdienstige of politieke grondslag wel
is gekomen. Want op dat mens=zijn — en daarop
alleen — komt het aan, daarmee alleen zal de
wereld nu nog gered kunnen worden.
Als daar alieen maar hokjes naast hokjes gezet

kunnen worden en als daar blijvend de behoefte
wordt gevoeld om te demonstreren uit welk hokje
men te voorschijn is getreden, dan zal daar geen
innige, eensgezinde samenwerking uit kunnen ont»
staan. En dan is ook de nu vertoonde eensgezin»
heid niet meer dan een even opflikkerende schijn,

en dan heeft het n.s. spoedig weer ruim baan, ook
in ons land en ook in Zandvoort.
Daarom, vrienden, bedenkt, dat het n.s. niet

iets is van het ogenblik slechts, doch dat het is

als een durende storm, die alles — goed en
kwaad — vernietigt -\vat op zijn weg weerstand
biedt, en bedenkt ook, dat daartegen geen socia»
listen, geen vrijmetselaren, geen theosofen, geen
vrijdenkers, geen esperantisten en ook zelfs geen
protestanten en geen R.»Katholiekcn alléén meer
tegenop kunnen. Daar kan slechts de mensheid,
voor zover die nog mens wil zijn, tegenop.
Na 5 jaren van kortzichtigheid en laksheid

schijnt dit inzicht nu toch eindelijk door te zul»

len breken. De vergadering van Dinsdag in Mono»
pole was daarvan voor ons een hoopvol teken. En
daarom een verheugd: eindelijk!

Maar tegelijk is nu aan de orde de dringende
vraag, of dit inzicht zich zal doorzetten, verstevi»
gen, zuiveren en verinnigen. En omdat ik omtrent
het antwoord, dat de naaste toekomst op die
vraag zal geven, niet gerust ben, daarom een be=
zorgd: eindelijk?
Zandvoortse niet»nationaal»socialisten, denkt

ernstig na over deze kwestie, zodat ge weet, wat
ge wilt.

Of ge meent, dat de vergadering van Dinsdag
in Monopole een op zich zelf staand iets is ge»
weest, dat nu dus weer afgelopen is, of dat ge
meent, dat uit dit evenement geboren moet wor»
den een omvangrijker en inniger eensgezindheid
om samen te werken in de strijd tegen het natio»
naal»socialisme.
Voor mij is het geen vraag meer.

DIXI.

Werkloosheidsbestrijding.

In de Haagse Post van 12 Nov. 1938 onder de
rubriek „Het Vrije Woord" en onder het hoofd
„Werklozen eikaars Werkgever" wordt melding
gemaakt van een „Selfhelp project" voor werk»
lozen te Richmond, Virginia, waarbij werklozen
voor elkaar werken en betaling ontvangen in eer»

tificaten ter waarde van een uur werk, welke na»
tuurlijk alleen onder deze werklozen circuleren.

Zij ondervinden sympathie van anderen, o-a.

huiseigenaren, die leegstaande woningen een half

jaar vrij van huur beschikbaar stellen en die door
de werklozenorganisatie aan de leden worden on»
derverhuurd voor een bepaald aantal werkuren.
Een van de belangrijkste resultaten van de or»

ganisatie schijnt — na 5 jaar arbeid — te zijn',

behalve hooghouden van moreel, discipline en
werklust, dat de leden van geen steun meer wil»

len weten, daar zij reeds vele bedrijfstakken on»
der zich hebben. Inzender in de 'Haagse Post
meent, dat het nuttig is een en ander onder de
aandacht van 'belanghebbenden te brengen.

CAPRI.

Het N.S.B-'fiasco.

Elders in dit blad zult U tevergeefs zoeken naar
een verslag van de NSB»vergadering: dat geeft
de democratische Zandvoortse Courant nu een»
maal niet, en terecht.
Maar ik heb van de Redactie toestemming om

U — voor zoveel nodig — in deze rubriek een
beetje op de hoogte te houden van de NSB=pres-
taties ter plaatse.
Tot m'n genoegen kan ik U meedelen, dat de

vergaderingen Groot Badhuis op Dinsdag j.1. be»
zocht was door slechts plm. 250 personen — dus
een derde van het aantal in Monopole — en dat
er maar plm. 70 inwoners van Zandvoort waren.
Wel mag dus geconstateerd worden, dat deze

vergadering al weer een groter fiasco was dan de
vorige. En de 'NSB»vergadcringen in Zandvoort
zullen in de toekomst Nog Slechter Bezocht wor»
den, als men zich tenminste nog weer aan een
dergelijke krachtproef durft te wagen, want ik

kan niet aannemen, dat alle aanwezigen den
spreker met instemming hebben aangehoord.
Als U weet, wat daar gezegd is en hoe het ge»

zegd is, dan zult U dit met me eens zijn. En nu
moet ik me verlaten op een op die vergadering
aanwezige, die eventueel „staat" voor de juist»

heid van zijn verslag.

Hij schrijft:

Na veel gezwam over 't imperium begon hij

over de regering, die niets tot stand bracht
en de eenheid, die komen zal als de NSB aan
't bewind komt. Oe NSB is niet tegen de
Staat maar tegen de partijen.

„Als we zien, hoe hier (met een beweging
van zijn duim naar „Monopole") vier sprekers
op één podium staan te kwijlen van mensen»
min, vragen we ons af: hoe hebben ze elkaar
gevonden, 't Belang van 't Nederlandse volk
heeft ze nooit bij elkaar kunnen brengen, -'

maar 't belang van een horde Aziaten aan on»
ze oostgrens kon dit wel!" (Applaus]!)
Nadat Geelkerken enige sarcastische opmer»
kingen had gemaakt over de Duitse emigran»
ten, begon hij het gebeurde in Duitsland af

te keuren op een manier en toon, zoals een
moeder tegen haar schattige dochtertje zegt:

Ondeugd! of een vader tegen zijn zoon, die

, iets flinks gedaan heeft, zegt: rakker!
Dan ging hij verder met de woorden: „U
zult 't met me eens zijn, dat Duitsland HET
niet goed gedaan heeft. Nogmaals, het was
niet goed. Neel We moeten evenwel niet te

hard oordelen, want de Joden zijn een eigen»

aardig volk. Die moet je eerst met een hamer

SPORT
VOETBAL.

Schutters gevraagd.

Het zou ons niet verbazen, wanneer we in de
advertentiekolommcn van dit blad een annonce
zouden aantreffen van de volgende inhoud:
„Een binnentrio gevraagd, in staat doelpun»
ten te scoren. Alleen spelers die de bal ver»
der dan 10 meter kunnen schoppen, komen in

aanmerking. Zich te wenden tot het bestuur
van de ZVV „Zandvoort".

Natuurlijk zal deze advertentie er niet staan,
al zal do elftalcommissie van Zandvoort na de
wedstrijd tegen Ripperda vermoedelijk in koor
hebben uitgeroepen: „Een koninkrijk voor een
schutter". Maar zolang de Zandvoortse elftalcom»
missie niet over een koninkrijk te beschikken
heeft, zal ze het dus zonder een schutter moeten
stellen.

Voor de elftalcommissie is dit overigens geen
nieuws. Zij weet dat het goede resultaat, tot dus»
ver door Zandvoort 1 in de competitie behaald,
uitsluitend op rekening der halflinie en verdedi»
ging moet worden geboekt. Na 7 wedstrijden kwa
men de geelblauwen met 9 tegenpunten heel goed
voor de dag. Het was de voorhoede die°de meeste
zorg baarde en de samenstelling waarin deze Zon»
dag tegen Ripperda in het veld ging: H. Bloemen»
dal, E. Kcesman, Schuiten, J. de Muinck en J.

Keesman was die van: „God zegene de greep".
Men deed een goed bedoelde poging om de zwak»
kc voorhoede nieuw leven in te blazen, maar hoe»
wel E. Kcesman later als linksbinnen niet onver»
dicnstelijk z'n vleugelman aan het werk heeft ge»
zet, deze uitstekende halfspelcr is niet meer dan
een middelmatig voorhoedespcler-Schuiten als mid
denvoor was niet één tempo, maar meerdere tem»
po's te langzaam en Jb. de Muinck heeft vroeger-
(zelfs heel lang geleden) wel eens kans gezien,
vanaf de linksbinnenplaats den rechtsbuiten aan
het werk te zetten, of met een ver onverwachts
schot te doelpunten, maar is het verrassende elc»
ment in zijn spel reeds lang kwijt. Het duo Schui»
ten»J. de Muinck naast elkaar betekent een kriebel
krabbelspelletje met pogingen om dwars door de
tegenstanders heen recht op doel af te gaan, bc»
tekent tevens, dat de vleugelspelers slechts op een
verdwaalde bal mogen wachten; deze laatsten zijn

in het systeem SchuitensJ. de Muinck slechts fis

guranten.
We hebben Zondag 3 verschillende personen

een poging zien doen pm.J,middenyo,or. te spelen"..
Nog enkele van die mislukkingen en Harry Bloe»
mendal krijgt een standbeeld. Hij bezette Zondag
de rcchtsbuitenplaats en was als zodanig geen
openbaring; qua voetballer was hij echter toch
nog de beste van de 5 aanvallers. Op de andere
'vleugel was J. Keesman in actie; zowel van A.
Weber als van E. Keesman kreeg hij juweeltjes
van loopballen en daarbij viel z'n grote snelheid
op. Eén voorzet kwam goed van z'n voet, doch
werd gemist. De andere kwamen óf achter het
doel, .óf in handen van den keeper terecht. Dat
waren trouwens geen voorzetren doch schoten op
het doel.
Dat ook de vleugelspelers niet hebben voldaan,

moge hieruit blijken, dat 11 van de 13 corners ach»
ter het doel terecht' kwamen.

De wedstrijd.

Het begin was voor de oranjehemden, die er on»
middellijk een dusdanig tempo inzetten, dat Zand»
voort in de verdediging werd teruggedrongen.
Mede doordat Dorsman er nog niet in was, kregen
Weber»Oomstec'het zwaar te verantwoorden, doch
Visser behoefde er niet aan te pas te komen. De
ballen, die in de voorhoede terecht kwamen, wcr»
den onmiddellijk geretourneerd.
Maar na een kwartier reeds waren de bordjes

verhangen. De linkervleugel van Ripperda, be»
staande uit de Gebr. Heiermann, kreeg bij Dors»
man—Weber geen kans meer, terwijl Andr. Wc»
ber de andere vleugel „in z'n zak" had. Voortref»
felijk was de wijze waarop hij telkens na z'n te»
genstander het le'der te hebben ontfutseld, met
een verre goed geplaatste trap J. Keesman aan
het werk zette.

Mede door het werk van D. de Muinck, die op
het middenveld kans zag het keurige werk van
den Ripperda»spil teniet te doen, werd de geel»
blauwe voorhoede onophoudelijk aan het werk
gezet. Er werden echter maar weinig schoten op
doel gelost, en dan nog meestal ongevaarlijke. De
moeilijkste bal, die Ripperda's keeper te verwer»
ken kreeg, was een pil van D. de Muinck. Een
opgelegde kans miste J. Keesman hopeloos door
hoog over te schieten. Zowel de keeper als de
backs der thuisclub gaven diverse corners weg,
maar, als gezegd, ze worden zó slecht genomen,

In verband met St. Nicolaas zal ons

blad volgende week des Vrijdags ver-

schijnen. Mogen wij de medewerking van

H.H. Adverteerders verwachten?

op de kop slaan voor ze tot hei besef komen,
waar ze heen moeten!''
Ik vraag U: „Zou Nederland het ook zo
doen! Nee! Wij zullen het op onze eigen ma»
nier doen. (Waarop hij, dreigend met de vin»
gcr nog liet volgen:) Reken er op!"
iNadat hij nog had opgemerkt, dat wij voor
een supersvolk zoals de Duitse Joden zich
noemen, niet warm behoeven te lopen, be»
weerde hij, dat Duitsland voor enige jaren
overstroomd werd door Joden uit Polen, Ga»
licic en de Oekraïne. Zij hadden zeer veel
van de Joden te lijden gehad.
„Hebben wij ondervonden, wat de Duitsers
hebben meegemaakt? Nee! Als wij, Neder»
landers, ondervonden hebben (tegenwoordige
.tijd) wat de Duitsers ondervonden hebben,
zullen we zeker nog stukken kwaadaardiger
zijn, dan zij!! (Applaus!!)

Lezers, ik heb in dit verslag slechts enkele der
lieflijkste uitingen onderstreept (gecursiveerd). En
nu vraag ik U, gelooft gij, dat ai die 250 aanwe»
zigen, dus ook die 70 Zandvoorters, deze rauwe
kost van den heer Geelkerken werkelijk lusten?
Ik geloof het niet en daarom ben ik overtuigd
van een nóg sterkere achteruitgang der NSB ter

plaatse, mede door die vergadering.
Tegen wanneer zouden we de opheffing der afd.

Zandvoort van de NSB tegemoet mogen zien, we»
gens gebrek aan leden?

DIXI.

dat alle werk vergeefs was. Enkele seconden voor
de rust kwam, naar veler mening, eindelijk een bal
(van Harry's voet) uit een hoekschop goed voor
doel, om via het hoofd van een achtcrspeler in

het doel te verdwijnen. Scheidsrechter de Haas,
over wiens leiding niets dan lof, was echter van
mening, dat het leder een moment „achter" was
geweest, en keurde het doelpunt af. Na afloop
hebben wc den scheidsrechter er op gewezen, dat,

daar Bloemendal de schop met z'n linkervoet had
genomen, het o.i. theoretisch onmogelijk was, dat
de bal de bocht had gemaakt, welke hij had ge»
constateerd. De heer de Haas bleef echter bij zijn

zienswijze en wees ons er op, dat blijkbaar zowel
de nemer van de hoekschop als de grensrechter
van dezelfde gedachte waren, want geen van bei»

den had een woord van critiek doen horen.

Zo ging de rust dus in met blanco stand.
De tweede helft werd een drama. Het begon

al slecht, toen Andr. Weber een penalty niet wist
te benutten. E. Keesman was vlak voor doel lelijk

tegen de vlakte gewerkt en een strafschop was
het gevolg van dit vergrijp.

Het zachte schot van Zandvoorts aanvoerder
werd .zonder moeite door keeper Koster gehouden
en wanneer Andries iets vlugger was toegesneld,
ha.1 hij zelfs it-;! kans gekregen, z'n fout te her»
siphen.
De Noord -Haarlemme's, die nu het windvoor»

deel gono'Mi i.atcn echter ook niet stil en Visser
krcï'4 zo her een en ander te doen, dat hem goed
afging. Een maal redde hij fraai door tijdig uit»

lopen.
Nog 20 minuten waren te spelen, toen Andr.

Weber genoeg kreeg van het spel zijner 'binnen»

spelers en zelf naar voren ging. En waarlijk, het
lukte hem, de bal naar Schuiten te spelen, die in-

combinatie met J. de Muinck de bal over de doel*
lijn wist te wurmen. —1. Het was wel geen fraai
doelpunt, maar het telde toch.
Aanvoerder Weber nam dadelijk weder z'n oude

plaats in, doch nu ging Ripperda's rechtsback het
eens op de middenvoorplaats proberen en nu
werd de Zandvoort»verdediging onder de voet
gelopen. Het was Schuiten, wiens gedraai oor*
-zaak werd Jat de bal in plaats van bij den vrij»

staanden J. Keesman te belanden, in het bezit der
oranjehemden kwam, waarna Visser onhoudbaar
werd gepasseerd. 1—1.

De gastheren kwamen nu overdonderend opzets-

ten en het mag de geelblauwe verdediging niet
als verwijt worden aangerekend, dat zij tegen dit
offensief niet bestand was. Reeds eerder moest
een doelpunt van Ripperda wegens buitenspel on»
geldig verklaard worden en had Jan Weber de
waarheid onzer bewering kunnen ondervinden, dat
iedere voorhoedespeler der oranjehemden de
kunst van doelpunten verstaat.

Een fout van het duo Weber—Dorsman was
oorzaak, dat doelman Visser ver uit z'n doel
moest komen. Toen hij echter de bal niet ver
genoeg kon wegwerken en ten val kwam, was dit'

de kans voor de thuisclub om de leiding te ne»

men, die niet verzuimd werd.
Zandvoort zette nu alles op het spel en iedereen

wilde naar voren. Maar toen Jan Weber z'n twee=>

de fout in deze wedstrijd maakte, kon Visser voor
de derde maal de bal uit het net halen. 1—-3.
En zo hebben „die ouwe mannetjes" van Ripper»

da laten zien, dat men maar 3 kansen nodig heeft

om 3 goals te kunnen fabriceren. Dat ze die kunst
verstaan, wisten we reeds uit de wedstrijd tegen
Zeemeeuwen en naar beste kunnen hebben we dit'

Zandvoort trachten bij te brengen. Wanneer in

die laatste 20 minuten de geelblauwe verdediging
haar tegenstanders onderschat heeft, is dit althans

niet onze schuld.
Zeer teleurgesteld toog na iifloop de grote scha»

re Zandvoortssupporters huiswaarts. Het was in»

derdaad hard, na zo'n langdurige veldmeerder=
heid nog op deze wijze te moeten verliezen. Laat
ons echter eerlijk vaststellen, dat, gezien het spel

van de voorhoede, een overwinning Zandvoort in

geen geval toekwam.
Tenslotte een woord van hulde aan scheidsrech»

ter de Haas, die deze wedstrijd op zo bekwame
wijze heeft geleid. Hij hield de spelers uitstekend

in toom, zonder nochtans het spel „dood" te ma»
ken. Meermaien hoorden we uit het publiek de
opmerking maken: „die man ziet alles". Zo was
het inderdaad.
Onder zulk een leiding blijft voetbal „sport".

A.s. Zondag.

kunnen we Zeemeeuwen weer eens in een thuis»

wedstrijd aan het werk zien. Het Amsterdamse
ÖM.W., een faire ploeg, komt op bezoek. Laat ons
hopen, dat de oranjezwartcn weer eens volledig

zullen kunnen uitkomen, dan is een overwinning
niet uitgesloten.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 235S

Uitslagen van Zondag l.l.:

Kenncmers 4—Zeemeeuwen 3, 1—3.

Zeemeeuwen 4—T.H.B. 3, 7—3.
D.S.K. 4—Zeemeeuwen 5, 4—5.

Hillinen jun.—Zeemeeuwen jun„ 1—3.

^ldsp/rantencompe/i'fie:
Zeemeeuwen b—Kennemerland b, 2—0.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

Zeemeeuwen 1—T.I.W. 1, 2 uur.

T.O.G. 3—Zeemeeuwen 2, 2 uur.

Adspirantencompetitie:
D.C.O. b—Zeemeeuwen b, 2.30 uur.

Aan do leden wordt medegedeeld, dat behalve
do training reeds vastgesteld op Woensdag en
Vrijdag, iedere Donderdag van 7.30—8.30 getraind
zal worden door do Juniorcs. Maandagavond aU
halen van de plaatsbewijzen wedstrijd Nederlands
Duitsland aan ons clublokaal. Bestuursvergadering
Maandagavond in café „Bluys", Haltcstraat 25.
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GEMEENTERAAD.
De Zandvoortse gemeenteraad komt a.s. Maan»

dagavond in openbare vergadering ten raadhuize

bijeen. De agenda vermeldt verschillende belang»

rijke punten, zoals b.v. verlagingen van de tarie»

ven van gas en water, aanbieding gemeentebegro»

ting 1939 en het beschikbaar stellen van de zieken»

barak voor 35 a 40 kinderen van Joodse vluchte»

lingen.

VERBETERING VAN DE RIOLERING?

We vernemen, dat in 1939 een begin zal wor»

den gemaakt met de verbetering van het riole»

ringsstelsel. Op het programma staat namelijk ge»

heel Plan»Noord, inclusief de nieuwe wegen, die

zoals reeds bekend van een -asphaltdek zullen

worden voorzien.

SINT NICOLAASFBEST.

De commissie uit Z.B.B, en AJ.C, die de viering

van het Sint»Nicolaasfeest organiseert, deelt mede,

dat het feest dit jaar zal worden gevierd op Zon»
dag 4 Dec. a.s. De kinderen der leden van de

Zandvoortse Bestuurdersbond krijgen nog een uit»

nodigmg thuis gestuurd.

Kinder Rubberlaarsjes

Dames Regenlaarsjes

Heren Overschoenen

ZANDVOORTSE 'HANDELSVERENIGING
Donderdagavond j.I. kwam de Zandvoortse

Handelsvereniging in bodega Mustert in een zeer

druk bezochte vergadering bijeen Na behandeling
van enige minder belangrijke aangelegenheden
kwamen in bespreking de bijzonderheden inzake
de verkoopactie. De voorzitter, de heer E. H.
Brokmeier Jr„ uitte zijn bevreemding over do ma»
,nier van optreden van de bakkerspatroons. Na
de aanneming n.1. van het bestuursvoorstel beleg-»

den de bakkerspatroons een vergadering, waarin
werd besloten niet aan de verkoopactie — die

acht maanden zal duren — deel te nemen, omdat
men geen heil zag in deze manier van reclame»
maken.

In diezelfde vergadering werd echter besloten
Tiet brood met één cent in prijs te verlagen.

Er ontstond tussen den voorzitter en verschil»

lende bakkers een uitvoerige discussie, waarin het
]hard tegen hard ging, doch besluiten -werden niet

genomen.
De voorzitter stelde voorts voor ter viering van

het 30»jarig bestaan op Donderdag 15 Dec. een
gezellige avond met een cabaret»programma te

beleggen, welk voorstel met instemming werd bes

groet. In de feestcommissie werden benoemd de
neren Steenken, Waterdrinker en Brokmeier Jr.
' In de kascommissie werden gekozen de heren
Lorenz, J. Schaap en G. Gertenbach.

Tijdens de rondvraag werd medegedeeld, dat
men zou trachten een compromis met de bakkers
te sluiten inzake de verkoopactie.

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

MA«THA»STICHTI'NG.
Maandag 28 Nov. a.s. wordt 's avonds in „Ons

Huis" ('s middags om half vijf voor de jeugd) de
film der Mart)ha»stichting vertoond, waarbij de
heer Offringa zal vertellen over het werk der
stichting met haar ruim 400 kinderen. Aanvang
8 uur. Komt, ziet en hoort!

TER OVERDENKING.
Naar men ons meedeelt zal niettegenstaande al»

Ie tegenwerking de feestavond der Cocktail»Club

toch doorgang vinden.
Naar aanleiding van de waarschuwing in het

Katholieke blad „de Parochieklok" meldt men, dat
dit „nachtfeest", waaraan medegewerkt wordt
door eerste»klasse artisten, niet tot diep in de
nacht (4 15 uur) zal plaats vinden, doch dat de
sluitingstijd niets later is, dan die van andere
uitvoeringen met bal na. Een gedeelte der recette

zal worden afgedragen aan een instituut, dat Duits

Joodse vluchtelingen opneemt.

ARTIS»FILM.
De Centrale Oudercommissie vertoonde Woens»

dagmiddag in gebouw Monopole voor een over»

volle zaal de Artisfilm.

De kleintjes hebben echt genoten, vooral van
de apen en giraffen.

De heer H. C. Verkruysen gaf vooraf enige toe»

lichtingen, doch door het erge lawaai ging er van
zijn inleiding veel verloren.

Het zou dan ook wel aanbeveling verdienen,

dat bij een volgende gelegenheid de onderwijzers

(essen) van de scholen aanwezig waren.
Jammer was het, dat de opkomst van de ouders

des avonds zo gering was. We hopen, dat de
ouders der kinderen het werk van de Centrale
Ouder»Commissie in 't vervolg beter zullen weten
te waarderen.

VANDAAG BEGINT DE

eisactie
van de georganiseerde middenstand v. Zandvoort.

Vraagt vanaf heden aanuw leverancier
voor elk kwartje contant besteed een

Reiszeg el
Plak de Groene zegels in de gratis verstrekte
plakkaarten, en U gaat in 1939

Een dag gratis op reis
Dat wil zeggen reiskosten, lunch, diner, 's morgens
koffie, 's middags thee, eventuele entrée's geheel
gratis.

Op suiker en boter worden geen zegels verstrekt.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164
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DOET MEE AAN DE

ROBINSON PRIJSVRAAG
Bij aankoop v, een paar ROBINSONSCHOENEN
een Kalender, waarop prijsvraag vermeld staat,

CADEAU.

Schoenhandel G. de Vries

Haltestraat 55 - Telefoon 2851
Vraagt Reiszegels.««UMHUWMaBHSa

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J, BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomenfo, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 18 tot en met 24 November.
Geboren: Gerda Maria, dochter van J. Koster

en A. M. Keur, Kanaalweg 37.

Onderfrouivd: W. T. iH. Rogge en J. C. Bück»
mann, Zandvoortselaan 18.

Gehuwd: A. Visser en M. Koper, Karmelweg
14b, Rotterdam.
Gevestigde personen:

A. C. de Bruin van A'dam, Brederodestraat 177.

A. de Vries van Haarlem, Dr. Metzgerstr. 6
J. Hamer van A'dam, Zandvoortselaan 25a.

SINT NICOLAAS.
Vrijdag 2 Dec. 's morgens 10 uur vieren de leer»

lingen der Ohr. Kleuterschool hun jaarlijkse Sin»
terklaasfeest weer in „Ons Huis".
Ouders en belangstellenden zijn hartelijk wel»

kom! Kinderen kunnen door gebrek aan ruimte
niet toegelaten worden.

een nuttig en aangenaam

St. NICOLAAS CADEAU

DE WAAG
HALTESTRAAT 40

De „Atep" brengt de Amerikacmsche Winkel-
methode naar Nederland over!

Bij de Atep is Uw dubbeltje de Koning!
Bij ' de Atep koopt ge voor een dubbeltje, een
kwartje of twee kwartjes méér en mooier, dan
ge ooit voor Uw geld hebt kunnen krijgen.

HONDERDEN MOOIE en DEGELIJKE ARTIKELEN
in de ATEP-TOONBANK en nóg meer in de
étalage!
Komt eens rondneuzen in onze Atep-winkels! U
ziet 4 van alles, wat Uw hart begeert, wat U
voor 'n paar stuivers koopt... en waar U voor
guldens pleizier van hebt!

VAN DE AT1P,
ZATERDAG 26 NOVEMBER
Hier móet ieder bij zijn! - In alle

Atep-winkels vrij entree! -Voor dage-
lijksch gebruik en voor geschenken
een enorme keuze bij de Atep. Deze
verrassende, voordeelige Atep-sortee-
ring wordt het gesprek van den dag!

GROOTE OPENINGS-RECLAME:
EEN MOOIE

ASBAK
CADEAU

Bij aankoop van minstens f 1.- in.

Atep-artikelen.

VRIJ ENTREE IN DE

AM&P^l^iËlESc

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Onze hoop, op de ranglijst de tweede plaats in

te nemen achter de leiders der afdeling, Bloe»
mendaal, is wel een ijdele 'hoop geweest. *

In een wedstrijd, waarin Zandvoort toch ze»

ker bijna de gehele wedstrijd een veldmeerderheid
had, mochten ze er niet in slagen van Ripperda
te winnen. De aanvallen werden wel goed opge»
zet, maar de voorhoede was niet opgewassen te»

gen de robuste verdediging van Ripperda. Vele
goede voorzetten voorai van links, werden de
prooi van de achterhoede der thuisclub. Toch
heeft Zandvoort opgelegde kansen gemist. Voor
open doel werd zelfs nog over geschoten. Een o.i.

zuivere goal, rechtstreeks uit een corner gescoord
werd door den scheidsrechter afgekeurd. Een pe»
nalty, na de rust wegens freeskick aan Zandvoort
toegewezen werd niet benut. Eindelijk, een kwar»
tier voor het einde gelukte het Zandvoort een
doelpunt te maken. .Maar Ripperda spande zich

tot het uiterste in en maakte gelijk. Een o.i. fou»

tieve omzetting van het elftal werd Zandvoort
noodlottig. Ripperda profiteerde hiervan uitste»

kend. Door het spel open te gooien wisten zij nog
twee uitstekende doelpunten te maken, wat de
strijd in hun voordeel besliste. Een zeker schij»

nende overwinning een kwartier voor het einde
bij de stand 1— werd, door een tactische fout,

een gedecideerde 3—1 nederlaag.
Maar de kans is nog geenszins verkeken om op

de ranglijst een betere positie in te nemen. We
zijn van mening, dat deze nederlaag een les voor
ons eerste is geweest, waarvan in de komende
wedstrijden lering kan worden getrokken.
De voorhoede van ons derde elftal had een zeer

productieve bui. Niet minder dan vijf doelpun»
ten werden gescoord tegen WH. Het eindresul»

taat werd 5—3 in het voordeel der geel»blauwen,
waardoor zij de leiding in hun afdeling wisten te

behouden.
Ondanks de vele kansen kon Zandvoort 5 geen

enkel doelpunt maken tegen HFC 5. Met een —
gelijk spel eindigde deze wedstrijd onbeslist.

Zandvoort 6 deed het beter en keerde met een
3 overwinning tegen TlHB 4 huiswaarts, waar»
door ons zesde voorlopig de onderste plaats heeft

verlaten.
Junioren a won gemakkelijk met 9—1 van HFC

jun. c, terwijl junioren b geen halve maatregelen

nam en met 9—O over'Spaamevogels jun. zege»

vierde.

A.s. Zondag speelt Zandvoort 2 thuis tegen
BPC 2. De bezoekers beschikken over een uitste»

kend elftal. We verwachten dan ook een span*
nende wedstrijd. Als ons tweede zo speelt als te»

gen WMS, twee weken geleden, dan zullen de
puntjes zeker op Zandvoort blijven. Maar tot het
einde vol blijven houden, heren! 1

Zandvoort 3 speelt tegen een der zwaarste con»
currenten thuis om 10 uur n.1. Kennemers 3. We
verwachten minstens een gelijk spel. Zandvoort
4 zal het niet meevallen om van Kennemers 4 te

winnen. Hier durven we geen overwinning voor»

spellen, tenzij ons vierde hier anders over denkt.

De wedstrijd wordt eveneens om 10 uur gespeeld.

De veteranen gaan bij Hillinen 4 op bezoek.
Aanvang 10 uur, terwijl Zandvoort 6 om 12 uur
de strijd aanbindt tegen HFC 6 aan de Spanjaards
laan. Junioren a speelt uit om 10 uur tegen VVH
junioren.

Onze jaarvergadering vindt plaats a.s. Maan»
dag 8.30 uur m Restaurant Trianon, Stationsplein.

De convocaties zijn reeds aan de leden verzon»
den. J-K.

ALPH. SPRENGERS
GROTE KROCHT 13

TELEFOON 2106
REISZEGELS.

GEMEENTE»AVOND.
Op Donderdag 1 Dec. a.s. belegt de Ned. Herv.

Gemeente alhier een Gemeenteavond in „Ons
Huis". Spreker is Ds. Tromp over 't onderwerp:
„Wat ons verbindt met en wat ons scheidt van het
Katholicisme." Belangstellenden zijn hartelijk wej*
kom! r

CORRESPONDENTIE.
Wegens plaatsgebrek moesten tot onze spijt

enkele berichten overstaan.

AL HEEFT DE SINT
zelf geen verstand van

WOL en DERGELIJKE,
toch doet hij zeker dit jaar zijn inkopen bij

„LIBELLE"
Want hij weet, dat de dames gesteld zijn op de
nuttige artikelen, zoals Wol, Handwerkkleden,
Luxe Glaswerk, Theemutsen, Zakdoekjes, Smyrna
enz. enz. uit dit magazijn.

GROTE KROCHT 11

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

ALS ST* NICOLAAS
IS AANGEKOMEN,
is zijn eerste loop naar ons. Want de Sint weet,
dat hij bij de

Goedkope Amsterdammer
het best en goedkoopst slaagt en de grootste sor»
tering zal vinden.

Radio's, Rijwielen, Rijwielonderdelen,
Stofzuigers, Electr. Strijkbouten, Lampekappen,
Schemer» en Wandlampjes, Babyboxen, Baby»
ledikantjes, Kinderwagens, Autopeds, Kinderfiets»
jes, Binnen» en Buitenbanden, Electr. lampen,
Alle Electra artikelen, verder te veel om op te
noemen.

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Eerste klas reparatieeinrichting.



BOTERLETTERS en S PECÜ LAAS PO PPEN
Fijnste

kwaliteit

WILLEM VAN DER WERFF Gasthuisplein 1 Telefoon 2129

Ook voor Uw
Tweed Regenjassen
één adres:

Fa. v- HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
GedipL C O U P E U R
Grote Krocht 23, Telef. 2:5<7A

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9-75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger
JEKKERS ƒ 10.25

RIJBROEKJES, — In HOEDEN
de grootste sortering en de meest
j-erschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou
U elders kopen.

dèriïr£&'4S Uttfducée^de fUnmo

TE KOOP:
Buitenmodel

Militair pak
geheel compleet en in

•goede staat, voor zeer
voordelige prijs. Te bevr,
Hildering, Kerkstr. 23.

In gezin van 2 personen
te Bentveld

NET MEISJE
gevraagd van 8.30—onge»
veer 7.30 u. Zelfst. wer*
ken en koken. P.G. Zon*
der goede getuigen niet

aanmelden. Loon ƒ 6—
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
onder no. 2203.

GEVR. in klein gezin.

FLINK MEISJE
-Aanm. mevr. vjMafherbe,
.Kostverlorenstr. 36.

BIEDT ZICH AAN:
NET MEISJE

om 's avonds op te pas*

sen. Adres te vernemen:
Mej. Bol, Duinstraat 3,

OUT H&D U NIET GEDACHT
* dat uw actioentjes z66
.lijn, als n I o u w konden
worden gerepareerd. Dat
Is^het werk, dat een wor-
-«etljke „»choen.mak«r ,

.jnaakt.

SCW0ENMAKER1J

ZEESTRAAT69

GEVR. voor direct:

NET MEISJE
v. Maandag, Woensdag
en Vrijdag 8.30—1 uur.
Aanm. 's avonds na 8 u.

Mevr. Kinsbergen. Dr.
Gerkestraat 36.

TE KOOP GEVR: .

Stellage voor
schommel (buiten!)

en rekstokken in prima
staat. Br. m. voll. inl. en
prysopg. onder no. 2201
Br. bur. Zandv. Courant
Zandvoortse Courant.

TE KOOP AANGEB.:
een paar

Noorse schaatsen
schoenmaat 44—45.

Brederodestraat 191,

Wij zijn gereed U te ontvangen

Boekhandel en Leesbibliotheek

W. J. LORENZ
HALTESTRAAT 15, TELEFOON 2154

Ruime sortering Vulpenhouders, Parkette a ƒ 4.5J)
met schriftel. garantie. — Nieuwste Romans, Jon»
gens» en Meisjesboeken. — Globes — Autobridge,
Kalenders, Vloeileggers, Fotosalbums, Ecoline,
Talens' verfdozen, enz. enz. — Avroskalcnders
steeds in voorraad.

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken

Pantalons ontvlekken
en oppersen f 1.00

en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pak veldstraat 3

Gezin 3 pers. zoekt

1 Zitk. en 2 si. k.
gemeub. doch liever ge»
stoff. voor 't geh. jaar
met pension, per 1 Jan.
of 1 Febr. Br. m. con.
ond. no. 2202.
Br. bur. Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij

TE HUUR:
BOVENHUIS

Vrije opgang, ƒ 25 p.m.
Te bevr. Versteege,
Tramstraat 4.

GEVRAAGD:
Net dienstmeisje

voor hele dag. Salaris

ƒ 8 per week. Zandv.
Apotheek, Haltestr. 8.

BIEDT ZICH AAN:
Flinke hulp in de
huishouding

Adres: Zeestraat 31.

TE KOOP
in goede staat zijnde:
2 mooie fornuizen f 13,

f 19; 1 prima Emmer:
kachel ƒ 5.

—

Molanus, Poststraat 9

WONINGBUREAU
„KENNENI ER LAND"

•HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

••Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huurnnnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Geen natte en koude
voeten meer!

MANSRLOMPEN,vanaf 75 et
JONGENSKLOMPEN 55 et

Alle maten en soorten verkrijgbaar.

Geen slijtage van kousen met onze KLOMP
SOKKEN, prima kalfsleer, vanaf . . 75 et

Bij het bekende adres:

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 247Ó

MAKBLAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT H - TELEFOON 2965

TE HUUR:
OIMGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of to Koop nieuwgebouwde of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond.
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos-

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Nuttige

Sint Nicolaas-

geschenken

Ruime sortering Babypakjes,

«Jurkjes, «Mutsjes, Lindbergh»

kapjes, Slobpakjes, Manteltjes,

Truitjes, enz.

DE „WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4

hoek Willemstraat

Bij ons ontvangt U
REISZEGELSÜ

Bloemen en Planten
verhogen het St. Nicolaas-feest

Een prachtige collectie
vindt tl steeds tegen deLAAG-
STE PRIJS in het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
'Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein.

Onze bezoekers zijn enthousiast! Iedere week
brengen wij een groot schlagerprogramma! Een
voorstelling in ons theater bijwonen is een avond
UIT!!
Zaterdag 26, Zondag 27 en Maandag 28 Nov., 8 u.

WEDEROM EEN SCHLAGERPROGRAMMA!!
Silvia Sidney^ en George Raft in Fritz Langs voor*
treffelijk werk:

Geen zorgen
voor Uw Sint Nicolaas inkopen

Kijkt eens de etalages bij ons. U vindt beslist het»

geen U zoekt, zoals Nouveauté's, Kleedjes, Hands
schoenen, Sjaals, Uitgebreide sortering doosjes

Zakdoeken. — Vraagt ons laatste snufje: Zak-
doekjes als paraplu's verwerkt.. — Verder nog
diverse nuttige cadeaux. — Steunbonnen en crisis»

bonnen worden bij ons aangenomen.

Koopjeshuis
— Kerkstraat 32-34 - TeL 2391

St. Nicolaas inkopen bij

| JIJ EN IK

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE
Naar de 400!

Op dit ogenblik telt de Brigade 365 leden, en
bet Bestuur verzoekt een ieder te bevorderen,
dat voor de klokken het nieuwe jaar inluiden de
penningmeester het 400e lid kan noteren.
Op zichzelf lijkt mij dat helemaal geen heksen»

'kunst, want als nu ieder lid maar zorgt de lange
.avonden te benutten om een zijner kennissen het
goede en nuttige van zijn brigade in het oor te

fluisteren, dan moet dat getal ..bereikt zijn vóór
wij aan He oliebollen gaan smullen.
Men zegt, wil je tot de beschaafde kringen be»

horen, je niet alleen de lambeth walk moet kunnen
dansen, doch ook de Hongaarse rapsodie van
Liszt ten gehore .moet kunnen brengen ' op de
piano. Prachtig! Maar een hopeloos gebrek blijft

iet toch, als je daar nevens niet kunt vertonen
• een diploma van zwemmen en eerste hulp. Daar»
om geachte dames en heren, op naar de 400!

Jb. TERMES.

Banketbakkerij BOSMAN
KERKSTRAAT 22 TELEFOON 2126

De St. Nicolaas-Tafel is gereed
Grote sortering Choc. figuren, dozen, marsepein,
Borstplaat enz.

BANKETLF.TTERS, per pond ƒ1

—

.SPECULAASPOPPEN, 20*40*60*100 et enz. enz.

Harten en Hammen in diverse prijzen.

.Ziet de etalage- .Ziet .de St. Nicolaastafel!

Een machtig, eerlijk en overtuigend filmwerk, vol
schrijnend realisme, vol warme menselijkheid, vol
aangrijpende dramatiek, boeiend vertolkt door 2
grote artisten. onder leiding van een waarachtig
filmkunstenaar.

^ Als 2e hoofdfilm de film met de 1000 lachorkanen:

X ENKELE REIS HOLLYWOOD
met Patsy Kelly, Jack Haley, Micha Auer, Stan
Laurel en Oliver Hardy. Ze halen een hele film»

^ studio ondersteboven voor hun plezier! Een blij»tspel van vrolijke verwarringen en verrassende si»

tuaties. Wederom een waar feestprogramma!
toegang boven 18 jr. Entree: 35»60»75»90 alles inb.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
met opvoering van:

Enkele reis Hollywood
'De film met de 100 lachorkanen, met Stan Laurel,

Oliver Hardy, Patsy Kelly, Jack, Haley e.a.

Entree: 20—

3

—40 et, alles inbegrepen.

DONDERDAG 1 DECEMBER, 8 UUR: „_POPULAIRE VOORSTELLING T
Dahielle Darieux en Charles Vanel in het grote V
meesterwerk: ^p
MISBRUIK vanVERTROUWEN £

Een ontroerend en menselijk gegeven op meester» ^
lijke wijze vertolkt. Haar eerste pleidooi gold een ^L
misdrijf, waaraan zij zichzelf had schuldig ge» jT
maakt. Deze film is niet in Zandvoort vertoond. ^

Als tweede hoofdfilm: ^
Laatste trein uit Madrid X

Deze film is actueel! Deze film is waar! Deze film Y
brengt dingen dio heden gebeuren in wer» ^PA kelijkheid. Toegang boven de 18 jaar. ^LX Entree 30 en 54 cent. 2L#l

Wij geven vanaf Zaterdag bij iedere aankoop een
verrassing. Nog steeds onze reclame:

2 paar HEREN SOKKEN a 25 cent
DAMESKOUSEN, vanaf 29 et

Specialiteit in Kousen»reparatie.

Nu Warme Pantoffels. Kaplaarzen vanaf . f 0.75~-f 1.95
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STEENSMA's Model Vleeshouwerij
verkoopt steeds EEN kwaliteit DE beste
V2 pd Leyerworst 10 et; Rauwe Rookw. p-p. 50 et

Schoolstraat 3 (bij de Haltestraat) - Tel. 2703

! Opening „esve—~ =
EB
pjg erkende Boeks, Kantoorboekhandel en Leesbiblio?

H theek

I S. Verloop - Grote Krocht 17, Tel. 2231
voorheen Haltestraat 28

VRAAGT REISZEGELSÜ
|

SaaBBBBBOBBBBBBBaBBHIBHBSBBflBBBflBaBHBaBflBBBBBBBna

GEEF IETS NUTTIGS
DAAR HEEFT U 'T LANGST PLEZIER VAN!!

.53 Keurige doosjes verchroomde lepeltjes . . 6S et £J
W d Keurige doosjes verchroomde taartvorkjes 85 et

r Jf

S3 «j Complete Cassette, inhoud 16 stuks 478 et <o n

8 JA Leuke papiermandjes, reeds vanaf 39 et % h

o w Raffia kluwenhouders, vanaf 55 et co" f£
!S os Dames» en Herenportemonnaies, vanaf 48 et re <»

u Ji Damestasjes in leer en imitatie, vanaf .... 175 et S* 2
•°

o, h 2-
OJCO Wij etaleerden voor u Tafel, Thee en Ontbijtseri: g ST
ü viezen, Linnenbankjes, Bloempotten, Keukenkas: 2.3 ten, Luxe schalen, enz. enz.

J5"

VOOR EEN GESCHENK NAAR

Pasveer -Haltestr. 27 -Tel. 2810



BWEET U HET A L???? £

| De „GENTA SIGAREN" §
H zijn erÖ in do smaak gevallen. — Een uit»

gebreide collectie vindt U in onze etalage.

B Tevens ruime sortering in White Ash siga« 5
jj ren, en nlle andere bekende Sigaren en SU m

garettcn.

s Grote sortering St. Nic, geschenken s
i o.a. denicoteasartikelen, enz.

I Sigarenmagazijn „De Krocht" i
5 C. MEYER, GR. KROCHT 26 (onder de S

luifel) te Zandvoort. Telefoon 2679

UMMBHBaHnHBEBHBaHHMBBa

VROUWENHULP EN KERSTMIS.
Als het weer Kerstmis gaat worden komt Vrous

wcnhulp met de jaarlijkse vraag: helpt u mee
Kerstfeest vieren? Wij willen ook -dit jaar veel
inwoners met een Kerstpakket verrassen. Miss
schien kunt U vanaf heden elke week iets apart
leggen om in die pakketten te doen, koffie, thee,
suiker, rijst.... u bedenkt zelf maar. Eén zo'n
bestelling per week meer bij uw kruidenier merkt
U bijna niet op de rekening en al deze kleintjes
maken te zamen de pakken groot. Wij weten wel,
dat er op het ogenblik veel gevraagd wordt, dat
wij in de eerste plaats moeten denken aan hen
die alles ontnomen is, die niets meer hebben, aan
onze Joodse broeders van over de grenzen. Maar
laat ons toch ook de moeiten en zorgen van onze
plaatsgenoten niet vergeten; als wij dat nu des
den, zouden er nog meer slachtoffers zijn van de
.gruwelheden in Duitsland. Geef dus als andere
jaren, laat het zo voor U zelf en anderen Kerst»
mis worden ook, ja, JUIST in 1938, waarin we
zo'n grote behoefte hebben aan wat licht, aan da»
den, waaruit blijkt, dat mensen ook nog goed voor
elkaar kunnen zijn.

Uw gaven worden gaarne in ontvangst genomen
bij Mevr. M. van Dijk, Brederodestraat 17, Mevr.
M'. van Sluisdam, Brederodestraat 89, tel. 2361.

VERENIGING VOOR
VREEMDELINGENVERKEER.

De loterij.

Er bestaat grote belangstelling voor de prijzen

van de loterij, geëtaleerd in het Informatiebureau
van de V.V.V., Badhuisplein 9, vooral gaat de
belangstelling uit naar het prachtige bowlstel, dat
ter beschikking is gesteld voor de(n)gene, die de
meeste loten verkoopt.

Verschillende personen zijn voor de WV aan
het werk om mede te helpen de 2000 loten te ver»

kopen. Tot Woensdagavond j.1. waren door de
verkopers afgerekend:

1. 124 loten;
2 en 3. 75 loten; 4, 5 en 6: 25 loten.

Natuurlijk 'zijn er nog velen, die minder dan 25
loten hebben verkocht. De lotenvoorraad min»
dert dus al aardig.

Dit resultaat is prachtig te noemen, indien men
nagaat, dat de loten pas op 14 November j.1. zijn

uitgegeven.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is

:

EL C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

f

éf
Theater „GROOT BADHUIS"
Badhuisplein „COCKTAI LC LUB" Zandvoort

Cabaret en Nachtfeest
op Zondag 27 November 1938

m.m.v.

*
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ZANDVOORTSE COURANT
OFFICIËLE BADCOURANTORGAAN DER GEM. ZANDVOORT V^JT JC 1V>lJOJL»JQ UAiy^V U-JCV^X^I J. OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT". „DE STRAND-REVUE" EN,„ZANDVOORT'S WEEKBLAD"

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen. .

voor Zahdvoort, per jaar f !•

—

Buiten Zandvoort, per jaar 1-60

Afzonderlijke nummers • 0-10

GIRO No. 9446

Uitgave (jertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ O.60!

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Sint Nicolaas: verwachting, verrukking en

teleurstelling.

Sint Nicolaas: symbool van het leven.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Zandvoort, 26 November 1938.

Mijnheer de Redacteur, Naar aanleiding van de
3n Uw veelgelezen blad van heden voorkomende
beschouwing van de hand van „Dixi", betrekking
hebbende op de op 22 Nov. in „Monopole" ge»

houden vergadering in verband met de Jodenver»
volging, verzoek ik U, mij in de gelegenheid te

"willen stellen, hierover een enkele opmerking te

publiceren.
Ten eerste klaagt Dixi er over, dat Kapelaan

Van Hengel in zijn rede nog te veel aandacht
vroeg voor het „speciaal eigen hokje". Ik moge
hier verklaren, dat de kapelaan niet anders ge»
daan heeft, dan gevolg geven aan het verzoek
van het Comité, de zaak van zijn eigen Katholiek
standpunt te belichten; het Comité is den Wel»
eerwaarden Heer Van Hengel dankbaar voor zijn

opwekking tot steun en zijn afkeuring van de
stromingen, welke de jongste gruwelen hebben
veroorzaakt.
Ten tweede betreurt Dixi het, dat slechts spre»

kers van bepaalde godsdienstige richtingen zijn

uitgenodigd en dat andere „onmisbare volks*
groepen" zijn „genegeerd". De bedoeling van het
Comité schijnt enigszins te zijn misverstaan. Het
Comité voor Joodse Vluchtelingen is volstrekt
onpolitiek, het onderzoekt of bestrijdt geen oor»
zaken van ellende, het constateert slecht de els

lenfle zelve en tracht deze te lenigen. Het stelde
er jprijs op, de gebeurtenissen der laatste weken
door geestelijken van verschillende religie te la»

ten bespreken 'en koos daarvoor -de bedienaren der
voornaamste te Zandvoort beleden richtingen.
"Uloegegeven zfj-, dat hiervoor nog een vertegen*
woordiger van een andere Protestantse kerk had
ikunnen worden aangezocht; dit werd uitsluitend
nagelaten, om het aantal sprekers niet te groot
•te maken. Naar de mening vaa -het Comité pasten
•echter in dit iader geen politieke sprekers, noch
theosofische, anthroposoiische e.t-q. Hiermede
"werd geen bevolkingsgroep genegeerd, slechts het
ikarakter van de avond onaangetast gelaten.

U; Mijnheer de Redacteur, dankend voor de
verleende ïplaatsruimte, met de meeste hoogacht
ting LOUIS BLOK,

Secretaris Comité voor Joodse
Vluchtelingen, Afdeling Zandvoort.

Antwoord.

Ofschoon ik persoonlijk .ernstig bezwaar had te»

gen enkele uitingen van kapelaan ten Hengel, heb
ik mijn beschouwingen absoluut vrijgehouden -van
-enig verwijt. Zelfs heb ik er niet over geklaagd-—gelijk de heer Blok schrijft — dat kapelaan ten
Hengel in zijn rede nog ,te veel aandacht wroeg
voor het- „speciaal eigen hokje". Ik constateerde
in verband met mijn beschouwingen slechts het
'feit. En dit feit wordt door inzender als juist -er»

kend. Alleen: het wordt Soor hem als secretaris
wan het Comité volkomen "gedekt. Accoord, imaar
dat tast mijn beschouwingen in geen enkel op»
zicht aan, nietwaar?
(Ook,meen ik „de bedoeling wan het Comité" niet
te hebben .-.misverstaan". Herlees slechts de twee»
de alinea vanimljn artikel:

'Want al \\veet ik heel 'goed, dat die verga»
.dering alleen ^bedoelde te zijn een actie tot
hulp aan de Joodse vluchtelingen, dus niet

i een actie .tegen het nationaal»socialistische

( gevaar, ik "weet ook, dat in de gegeven om»
stanSigheden die vergadering moest worden— een ze is het geworden ook — tot een
krachtig en ontroerend psotest tegen het
deimensheid bedreigende nationaal»socialis»

me. Sprekers <en publiek wecstonden elkaar
op Üit punt.

iHet 'tweeslachtige karakter, dat deze vergade»
iring moest krijgen, ïfcomt ook zelfs in het schrij»

yen van den heer 'Blok tot uiting. Zo schrijft hij

in de derde :alinea, dat het Comité „geen oorzaken
van de ellende onderzoekt of 'bestrijdt", terwijl

hij:in de tweede alinea zegt, dat 'het Comité kape»
laan ten Hengel dankbaar is voor „zijn afkeuring
van »de stromingen, -welke de jongste gruwelen
hebben veroorzaakt". Tot een dergelijke tegen»
spraak van zichzelven "komt het Comité, door»
.dat':het twee,-zaken wil scheiden, die onverbidde»
lijk aan elkaar 'vastzitten. Joodse vluchtelingen
,helpen 'kan en wil men .alleen maar ,als men te:

gen het nationaehsocialisme is. (Of denkt het
(Comité ook steun te krijgew van' b.v. ,de N.S.B.?)

Dit karakter, dat " de actie noodzakelijk
Sneeft,- had' het Coraöté beter -gedaan royaal te bc*
'lijden. Inp-iaats daarvan krijgen we nelfs nu— »a de vergadering — in het schrijven .van den
heer Blok no|g de betuiging, Ant het Comité „vol»

.streki onpolitiek" is.

Het Comité moge dtn de onmogelijkheid hier»

van vóór de vergadering nog niet hebben inge»

zien, door en ,na de vergadering had het Comité
toch moeten begrijpen, dat steun aan Joffdse

'vluchteli»gen samengaat wet anti»n&iionaal=socia»

lisme. In zoverre kan het Comité dus niet „vol»

.«trekt onpolitiek" ,z$n.

Achteraf tsaóet het Comité .— dunkt j»e -— dan
ook wel inzien, dat het onjuist was zich wat de

sprekers betreft te beperken tot alleen geeste»

lijken. Trouwens mij bereikte de mededeling om»
trent een plaats in het Noorden des lands, waar
het Comité vrijwillige sprekers opriep,. Zeven
(van verschillende richtingen in politiek èn gods»

dienstig opzicht) meldden zich en hebben ge»

sproken ook. Het Comité bestond daar. niet uit

Joden, en van katholieke zijde' voelde men daar
blijkbaar geen behoefte „tot opwekking van steun

en 'afkeuring van de stromingen, welke, de jong»

ste gruwelen hebben veroorzaakt", maar "de col»

lecte in het dorp leverde in een paar dagen on»

geveer ƒ 2000 op. ' "
'

Zie, daar werd alleen het algemeen menselijke

(en dus ook het onmenselijke van het nationaal»

socialisme) naar voren gebracht, waardoor de ge»

hele actie niet alleen een hulp: maar ook een
srrydjkarakter kreeg. En dat nu heb ik hier in

Zandvoort in de opzet helaas gemist, in de ver»

gadering met genoegen geconstateerd, doch nu
in het schrijven van den heer Blok feitelijk ver»

loochend zien worden.
Ik betreur het, dat het Comité in Zandvoort

blijkbaar vreest zich aan koud water te zullen

branden, en daardoor kans loopt dat het water
. . . .bevriest. Eenzelfde resultaat als waartoe het
getreuzel van de regering waarschijnlijk zal lei»

den. DIXI-

Werkloosheidsbestrijding.

In aansluiting op het artikel van Capri, waarin
hij melding maakt van een bericht in de Haagse
Post van 12 'Nov-, lijkt mij een artikel in de H.P.
van 19 Nov. nog veel belangwekkender. In de ru»

briek JHier in Holland" wordt n.I. meegedeeld
dat in Dordrecht een Stichting is opgericht „Van
en voor werklozen", welke eveneens in die rich»

ting werkzaam is en de naam draagt: Door Arbeid
Welvaart. De stoot hiertoe werd gegeven door
iemand, die contact gekregen had met een aantal
werklozen die (evenals hijzelf) de Bellamy»gedach»
te voorstaan. Van de overheid is toestemming
verkregen om met een aantal leden te beginnen
zonder dat -het steunbedrag dat deze leden genie»

ten verminderd wordt met de grotere welvaart
in en door samenwerking bereikt. Hoe deze Stich»

ting werkt wordt dan nader uiteengezet.
In verband met een en ander is 't niet oninte»

ressant te weten, dat reeds in 1934 door een
Zandv. ingezetene een dergelijke poging onderno»
men werd. Wellicht zullen enkelen zich nog her»
inneren, dat in de Zandvoortse Courant een arti»

kei opgenomen werd ,,Hetgeen men mij heeft toe»
bedacht zij mij niet geschonken, maar door mij
verdiend" en waarin hetzelfde denkbeeld opge»
worpen werd. Door te weinig medewerking én
van de zijde van belangstellenden én van de zijde

der werklozen is toen aan de verwezenlijking van
het plan geen Uitvoering gegeven, hetgeen nog
steeds door mjj wordt betreurd.

Evenals de Dordtenpar Aan:
hanger v. d. Bellamysgedachte.

EEN ONDERWIJZER VERTREKT.
Als er één "onderwijzer is, die men met leed»

wezen heeft -zien vertrekken, is het zeker de heer
Zaal wel geweest, die benoemd werd tot Hoofd
ener schooi te Den Haag.

Niet zoals gewoonlijk in een der lokaliteiten
van de school, had het afscheid van dezen onder=
wijzer plaats, maar in Gebouw Monopole, dat
voor de grootste helft was bezet.

'Een daartoe gevormd comité uit de leerlingen
der U.L.'O. school had uitnodigingen verzonden,
waaraan zeer velen gehoor hebben gegeven.
Behalve de Wethouder van Onderwijs, de heer

Van der-Moolen, en de heer Borst uit Heemstede,
oud»onderwijzer van de U.L.O. school alhier, be»
vonden zich in Monopole vele onderwijzers(es=
sen), hoofden van de scholen B, C en D en Chr.
scholen, vele ouders, belangstellen ca vriendon
van het echtpaar Zaal.
Als eerste sprak de Wethouder van Onderwijs

namens het gemeentebestuur zeer waarderende
woorden voor het yele goede werk, dat de heer
Zaal verricht had voor het onderwijs en wenste
hem in -zijn nieuwe functie veel goeds toe.

Mevrouw Kennis sprak namens de ouders en
memoreerde, dat er nooit veel contact was ge»
weest tussen de ouders en de leerkrachten, maar
dat de ouders de oorzaak wel wisten, en ook wis»
ten wat zij aan den heer Zaal hadden als onder=
wijzer voor hun kinderen.

Zij wenste den heer Zaal in zijn nieuwe werk»-
kring veel geluk toe.

De heer Hofstra nam hierna het woord namens
het personeel der school en sprak zijn voldoening
uit over de prettige samenwerking gedurende de
vijf jaar een constateerde, dat het voor den heer
Zaal niet .altijd rozengeur en maneschijn was ge-
weest. Toch was hij blij, dat de collegialiteit on=
derling altijd goed was geweest, want zonder dat
is goed onderwijs onmogelijk. Uit sympathie ont»;

sving de heer Zaal van de vier collega's en oud=
collega Borst twee prachtige boeken over Cesanni
an Vincent v. Gogh en mevrouw Zaal bloemen.
Door twee leerlingen der school werden ook

vele hartelijke woorden tot den heer Zaal gespro»
ken. Een der üecrlingen hoopte, dat zij mede door
het van den heer Zaal genoten onderwijs goede
mensen in de «naatschappij mochten worden. De
leerlingen vereerden den heer Zaal een mooie
rooktafel met rookstel, terwijl mevr. Zaal een
pracïttige bouqiset in ontvangst had te nemen.

Overstelpt door deze grote huldiging betrad de
heer Zaal het podium en sprak de aanwezigen
ongeveer met deac woorden toe:

Dames en heren, meisjes en jongens.
Toen 'Knij verzocht werd vanmiddag hier te ko»

men, 'wist ik, dat ik \de leerlingen van onze school
zou aantreffen, maar ik kon niet vermoeden, dat
er zoveel ataderen zouden komen, om van hun bes
langstelling bij mijn vertrek blijk te geven.
Daar is in de eerste plaats de- wethouder van

onderwijs, de heer Van der Moolcn. die namens
het gemeentebestuur, enige vriendelijke woorden
tot ihSj gericht heeft.

Mijnteer de Wethouder, ik dank U hiervoor
hartelijk. Ik ben ongeveer vijf jaar in Uw ge»

meente werkzaam geweest. Dat ik 'blijkens uw
woorden mijn werk verricht heb tot tevredenheid
der gemeentelijke autoriteiten, doet mij veel ge»

noegen. Meermalen heb ik met U geconfereerd
over verschillende onderwerpen al was het me»
rendcels over één onderwerp en steeds vond ik in

U een aandachtig, belangstellend toehoorder. En
wat meer zegt, in vele gevallen was een beroep
op Uw medewerking en steun niet vergeefs. Dit»

.zelfdo geldt ook den heer Burgemeester, zonder
wiens krachtige steun het mij veel moeilijker ge»

vallen zou zijn ,op te roeien tegen de stroom van
tegenwerkingen, die ik bij mijn sollicitatie naar
'Den Haag heb moeten ondervinden. Tegenover U,

als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur
uit ik de wens, dat Zandvoort een mooie toe»
komst tegemoet moge gaan. 'Deze wens geldt na»
tuurlijk niet in de laatste plaats het openbaar
onderwijs, dat voor een belangrijk deel aan uw
zorgen is toevertrouwd.
Mevrouw Hennis, U hebt enige 'hartelijke woor

den gesproken namens de ouders der leerlingen.
Dit treft mij temeer, omdat ik met de ouders als
zodanig eigenlijk weinig in aanraking gekomen
ben. Zoals U zelf reeds opmerkte: van enig con»
tact tussen ouders en leerkrachten der Ü.L.O.
school was tot dusver geen sprake. Ik wist dan
ook volstrekt niet, hoe de ouders in 't algemeen
over mijn werk oordeelden. Dat dit oordeel blij»

kens Uw woorden zo waarderend zou zijn, had ik
niet durven hopen. Ik dank U, mevrouw 'Hennis,
en de ouders, namens wie U gesproken hebt, har»
telijk voor deze sympathieke belangstelling.
Dames en heren, ik zie, dat hier aanwezig zijn

vele collega's van andere scholen, enkele oudsleer»
lingen, en een groot aantal vrienden en kennissen.
Van de mecsten van U heb ik op een andere
plaats reeds afscheid genomen. Dat U niettemin
nierheen gekomen bent om getuige te zijn van, 't

afscheid tussen de leerlingen der U.L.O. school
en mij, zie ik dan ook als een blijk van grote be»
langstelling en hartelijk medeleven. U kunt er
van verzekerd zijn, dat ik de vriendschap, die ik
van Uw zijde ondervonden heb, niet spoedig zal
vergeten. Én niets zal mijn vrouw en mij meer
genoegen doen, dan U binnenkort eens in onze
nieuwe woning in Den Haag te kunnen verwei»
komen.

'Dit laatste geldt natuurlijk in niet mindere
mate mijn collega's van de U-L.O. school. Collega
Hofstra, je hebt me, mede namens de andere col»
lega's van onze school en oud»collega Borst zo
hartelijk toegesproken, dat 't me moeilijk zal val»
len, daarop naar behoren te antwoorden. Laat ik
beginnen met mijn hartelijke dank te betuigen
voor 't prachtige geschenk, dat jullie gemeend
hebben mij te moeten aanbieden. Zover ik gezien
heb, zijn 't twee kostbare boekwerken over de
schilderkunst, een onderwerp, waarin ik altijd
veel belang gesteld heb. Ik stel me dan ook voor
heel dikwijls in deze prachtige boeken te lezen
en te bladeren. En ongetwijfeld zullen onder dit
bladeren mijn gedachten vaak afdwalen naar
Zandvoort, speciaal naar 't schoolgebouw aan de
Hogeweg, waarin wij gedurende enige jaren met
elkaar gewerkt hebben; waarin wij hebben ge»
deeld lief en leed: wéinig lief en véél leed, onedel
"leed. Collega's, niemand weet beter dan jullie,

dat mijn werkkring in Zandvoort niet bepaald
een onverdeeld prettige is geweest. Ik heb hier
veel met moeilijkheden te kampen gehad. Maar
dan deed 't me altijd goed me verzekerd te weten
van jullie sympathieke belangstelling. Jullie heht
me gesteund, zoveel als in jevermogen lag. Onze
vriend Hofstra heeft het zo terecht opgemerkt:
de collegialiteit aan onze school liet niets te wen»
sen over! Althans, wat ons vijven betrof.

Ik acht 't echter hier niet de aangewezen plaats
om op dit punt nader in te gaan. Laat ik mij
liever er toe beperken, jullie nogmaals, ook na»
mens mijn vrouw", hartelijk te danken voor de
mooie bloemen 'csi 't prachtige geschenk, dat een
ereplaats in mijn boekenkast zal innemen.
En nn, meisjes en jongens, kom ik eindelijk

tot juffie: Dat ik mij 't laatst tot jullie wend, is
met, omdat ik jullie belangstelling minder op
prijs -stel, dan die van den wethouder, de ouders
of de 'Collega's. Integendeel! Ik weet, dat geen der
aanwezigen er aanstoot aan zal nemen, als ik ver»
klaar, dat ik me juist 't allermeest verheug o\er
de b'Iijken van sympathie, die jullie me gegeven
heit. Sympathie, die zich uitte in de woorüen van
Gerard Allebes en Kay Daan en niet minder door
de aanbieding van bloemen en van deze prachtiöf
rooktafel. Voor dit alles dank ik jullie allemaal
van harte! Je kunt er van verzekerd zijn, dat ik
dit imooie geschenk in ere zal houden. En ik ge»
loof dit het beste te kunnen doen, door er heel
veel gebruik van te maken.
"Meisjes en jongens, ik heb er nooit naar ge»

Streefd, het iedereen naar de zin te maken. Zo
iets behoort nu eenmaal tot de onmogelijkheden
"Wel hebjk veel gedacht aan het Duitse spreek»
woord: Kannst du nicht allen gefallen, so mache
es wenigen recht. Dat ik daarin blijkbaar geslaagd
T>en, geeft me een grote voldoening. Jullie weet:
waar gewerkt wordt, daar worden ook fouten gé»
•maakt. Ik heh hier enige jaren gewerkt en dus
ook fouten gemaakt, misschien wel vele, mogelijk
zelfs ernstige. Maar één ding zullen jullie wel
van me aan willen nemen: met allen, zonder uit»
zondering, heh ik 't goed gemcen'd.

Jongelui, jullie allen tezamen hebt dit uur van
afscheid voor mij tot een onvergetelijk uur ge»
maakt. Ik weet, dat enkelen van "jullie zich daar»
voor bijzonder veel moeite gegeven hebben, n.I.
de leden van 't leerlingencomité. Ik mag dan ook
niet nalaten dit comité een extra»woord van dank
to brengen. En in die dank wil ik óok betrekken
mijn vriend Planting, die, naar ik vernomen heb,
't comité trouw met raa'd en daad heeft terzijde
gestaan.
Meisjes en jongens, wat mij altijd 'buitengewoon

getroffen heeft, dat is de welwillendheid, "die jul=
lie steeds tegenover mij betoond hebt; dat is j'ul»

Iie 'hartelijke 'belangstelling en in 't algemeen Jul»
lie vriendschappelijke gezindheid gedurende al
die jaren. Natuurlijk hebben zich tussen enkelen
van jullie en mij wel eens kleine onaangenaam»
heden voorgedaan, wat dikwijls nog op cen mis»
verstand berustte, maar ik meen wel te mogen
zeggen, dat we het goed met elkaar hebben kun»
nen vinden, 't Zal me dan ook niet moeilijk val»
len, steeds met grote sympathie aan jullie terug
te denken.

Ik ga dan nu ook Zandvoort verlaten met de
prettige gedachte, een groot aantal jonge vrien»
den achter te laten, vrienden, die ik later steeds
graag terug zal zien.

Ik eindig nu dit woord van dank ,tevens af»
scheidswoord, met de wens, dat 't jullie allen in
je verder leven goed mag gaan.

Na afloop tracteerde de heer Zaal de leerlingen
op limonade en gebak.
De heer Zaal zal zeker nog lang in herinnering

blijven bij de velen, die in hem een prettig mens
en een goed onderwijzer wisten te waarderen.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maken bekend, dat zij het volgende besluit heb»
ben genomen:
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
Gelezen het advies d-d. 25 iNov. 1938 van den

directeur van publieke werken;
Gelet op artikel lObis van het motor» en rijwiel

reglement;
Besluiten: in verband met de aan de Dr. Gerke»

straat uit te voeren werken, deze straat vanaf
Donderdag 1 Dec. 1938 voor de duur van deze
werkzaamheden af te sluiten voor het verkeer
met motorrijtuigen, rijwielen, andere rij» of voer?
tuigen en rij» en trekdieren en vee.

Zandvoort, 30 Nov. 1938.

Burgemeester en Wethouders voorn.,
De Burgemeester, H. van Alphen.
Oc Secretaris, F. Jellema.

BENOEMD.
Tot tijdelijk Ieraar aan de M-U.L.O.=school als

hier is benoemd de heer P. C. v-d. Eerden.

BEGRAFENIS J. KONING Jbzn.

Onder zeer grote belangstelling wrerd gister»
middag op de algemene begraafplaats het stoffes
lijk overschot van den heer J. Koning Jbzn, in
leven lid van de gemeenteraad en bestuurslid van
diverse plaatselijke verenigingen, begraven.
Onder de aanwezigen merkten we op burge*

meester H. van Alphen, de wethouders A. J. van
der Moolen en Corn. Slegers, alle raadsleden, den
heer F. Jellema, gemeente=secretaris, den heer Ph.
L. Reijinga, commissaris van politie, het bestuur
van de Zandv. Handelsvereniging, 'het bestuur
van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,
het bestuur van de Chr. Hist. Kiesvereniging, het
bestuur van de Oranjevereniging, kerkvoogden,
en notabelen van de Ned. Herv. Gemeente, als»

mede den heer P. D. de Jong,
Nadat de kist in het graf was gedaald en be»--

dekt werd met bloemen, nam burgemeester Van
Alphen het eerst het woord. Onze eerste gcdach*
ten, aldus spr., gaan uit naar de wijze, waarop
de overledene zijn taak opvatte als hoofd van zijn

gezin. Voorts moet men bewondering hebben
voor de wijze, waarop hij zich op zijn langdurig

sterfbed heeft gedragen.
Als bestuurslid van de V.V.V. heeft hij steeds

getracht voor zijn dorp, zijn badplaats, te strij»

den en dit tot bloei te brengen. Grote dank is dan
ook verschuldigd voor datgene wat hij voor Zand=
voort heeft gedaan.
De heer F. Joustra, sprekende namens de Chr.

Hist. Kiesvereniging, sprak over den overledene
als een man met een zonnig en prettig karakter-
Alle Zandvoorters kenden hem en gedurende elf

jaar heeft hij zijn beste krachten als raadslid
voor de gemeente Zandvoort geschonken.

Ds. D. Tromp sprak over het laatste vers van--
Psalm 105 en schetste den heer Koning als een
uitnemend diaken van de kerk. Ook voor de Wil»
helminaschool aan de Dr. Gerkestraat heeft hij
alle krachten gegeven. Spr. eindigde met woorden
van troost uit te spreken tot de naaste familie»,
leden.
Een a.s. schoonzoon dankte allen voor de aan»

wezigheid bij de laatste groet aan den overledene.
In het bijzonder werd burgemeester Van Alphen
bedankt voor zijn grote belangstelling gedurende
het ziekbed van den heer Koning. Diep ontroerd
s crliet men hierna de 'begraafplaats.

POSTKANTOOR WORDT UITGEBREID.
De ruimte in het tegenwoordige postkantoor

te Zandvoort is in het bijzonder gedurende te
zomermaanden vrij beprekt. Er bestaan nu plan»
nen om het postkantoor te verbouwen, waardoor
veel ruimte gewonnen zal worden. De kamer waar
vóór de automatisering de telefooncentrale huisde,
zal verbouwd worden, evenals een .benedenver»
trek en een schuurtje. Voorts zal een deel van
do tuin afgenomen worden om enige vertrekken
bij te bouwen. Ook de woning van den Directeur
/.al gemoderniseerd worden, hptgecn dringend
noodzakelijk is. Waarschijnlijk zal zeer binnen»
kort met de verbouwing van het postkantoor een
aanvang worden gemaakt.

GETUIGSCHRIFTEN UITGEREIKT.
Vrijdagavond hield de Zandvoortse Reddings»

brigade een gezellige avond in bodega Mustërt
aan de Strand%veg. De bijeenkomst werd geopend
door den commandant, den heer P. van der Mije,
die in 't bijzonder Burgemeester H. van Alphen
verwelkomde en hem dank bracht voor zijn mede»
werking in het afgelopen jaar. Vervolgens reikte
spr. met een toepasselijk woord diploma's uit voor
het redden van drenkelingen aan de heren Jb.
Schuiten, A. Beekhuis en C. van der Mijc.
De Burgemeester schetste de goede geest bij

de brigade en zei, dat het hem speet, dat de ge»
meente niet meer voor deze belangrijke vereniging
kan doen. Hij herinnerde nog aan de geslaagde
demonstratie, welke in Augustus j.I. in samen»
werking met de N.Z.H.R.M". en de V.V.V. werd'
gehouden. Ook de volgende jaren zal het goed
zijn zulke demonstraties, waarvan veel propagan»
da uitgaat, te organiseren.
Tenslotte reikte spreker aan de heren A. Dors»

man en C. Paap de vererende getuigschriften uit
voor de moedige redding van cen 14»jarige jongen
op 14 Aug. j.1. uit een woelige zee.
Do heer A. Bakcls vertoonde vervolgens enige

prachtige films; het A.N.P. zond verschillende
„pers"»berichten uit, terwijl er gekiend en gedanst
werd.
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AAN DE OUDERCOMMISSIES EN BELANG»
STELLENDE OUDERS.

•We hadden het voornemen het Koninklijk Bc»
sluit met de nieuwe regeling inzake Oudercom»
omissies en Ouderraden af te drukken in dit num»
mer ten gerieve van .de vele ingezetenen, die be»
langstellen in deze materie, erf wel zó, -dat het
uitgeknipt en gemakkelijk bewaard zou kunnen
worden.
Tot onze spijt is ons dit thans niet nieer mo»

gelijk. Om toch in deze de betrokkenen van
dienst te kunnen zijn — en liefst zo spoedig mo»
gelijk — hebben we besloten het gehele Koninkl.
Besluit afzonderlijk te drukken als een bijlage
van de Zandvoortse Courant, en deze gratis bes
schikbaar te stellen voor de leden der Ouder»
commissies en Ouderraden en voor belangstellen»
de ouders.
Vanaf Dinsdag 6 Dec. kunnen zij — zolang de

voorraad strekt — aan onze winkel Achterweg 1

worden afgehaald door de betrokken volwassenen
zelf.

De dienst, welke wij hiermee het cidc-rwijs in
Zandvoort menen te bewijzen, aanvaarde men als

een Sint Nicolaascadeautje van den Uitgever van
de Zandvoortse Courant,

W. GERTENBACH,
Achterweg 1, Zandvoort.

SINT NICOLAAS TE ZANDVOORT.
Een commissie, ingesteld door de Z.B.B, en de

A.J.C-, deelt ons mede van Sint Nicolaas bericht
te hebben ontvangen, dat hij a.s. Zondagmiddag
om twee uur in „Ons Huis" zal arriveren. Ver»
schillende personen hebben hem geholpen bij het
kopen en vervaardigen van allerlei prachtige ge»
schenken!

AUTORACES TE ZANDVOORT.
In besloten zitting keurde de gemeenteraad

goed het organiseren van autoraces te Zandvoort
in samenwerking met de K.N.A.C. en de V.V.V.
Deze wedstrijden zijn in Nederland nog niet ge»
houden, zodat de badplaats de primeur 'heeft.

Alleen zou men nu weer in de gemeenteraad vra»
gen kunnen stellen hoe de perscorrespondenten
nu weer aan dit bericht gekomen zijn, terwijl
toch de redacties van de dagbladen het verzoek
ontvangen hadden 'het bericht eerst op 1 Decem»
ber (avondblad) te publiceren. Het antwoord
kan kort luiden: Indien de plaatselijke correspon»
denten géén medewerking verkrijgen, zijn deze be»
richten het gevolg ervan. Géén geheimzinnig ge»
doe, maar samenwerking!

REISACTIE.
U zal zich allicht afvragen wat betekent

Reisactie?
Reisactie is een zeer groot opgezet plan.
Reisactie betekent niets anders dan dat U ge»

heel gratis een dag, na afloop van het seizoen 1939
op reis kan, en niet alleen dat U een gratis reis

kan maken, doch op die dag zullen de beide
plaatselijke M'iddenstandsvarcnigingen, n-1. de
Zandvoortse (Handelsvereniging en de R.K. Mid»
denstandsver. „De Hanze" het U zo aangenaam
mogelijk maken. Zij bieden U die dag aan met
's morgens een kopje koffie, om ong. 1 uur een
koffietafel; in de middag een kopje thee en in

de namiddag een diner, terwijl bij bezoek aan een
eventuele attractie onderweg, ook dat' U gratis

wordt aangeboden.
Gerust kan dan ook gesproken worden van een

dag gratis uit.

Waar de reis naar toe zal gaan is nog in be»

spreking, doch er lopen plannen, om naar Arnhem
te gaan met bezoek aan Burgers Dierenpark, of
autotocht naar de Zuiderzeewerken met bezoek
aan Giethoorn — Hollands Venetië — of naar
'Nijmegen met bezoek aan de 'Heilige Landstich»
ting of Berg en Dal.
Aan een reis kunnen deelnemen personen bo»

ven de 14 jaar, maar er zijn plannen een speciale

reis te maken voor kinderen van 8—14 jaar.

Vraagt Uw leverancier om Reiszegels, welke
zegels U voor elke contante aankoop van 25 et

worden verstrekt. Plak deze zegels in de gra.tis

verkrijgbare plakkaarten. 20 van deze volge»

plakte "kaarten geven U het recht' een reis mede
te maken.
Let op de raambiljetten in de etalages van de

deelnemende winkeliers, terwijl U in dit blad een

opgave aantreft van die zaken -waar zegels wor»
den gegeven.

JOODSE VLUCHTELINGEN.
Het gaat wel goed met de inzamelingen in

Zandvoort voor de Joodse vluchtelingen. Om»
trent de resultaten van een ander kon de secre»

taris, de heer Blok, ons nog niet volledig inlich»

ten, maar toch wist 'hij ons reeds enkele getallen

mee te delen.

Zo bracht de collecte op de vergadering en aan
de huizen ongeveer ƒ 1000 op. Aan contante gif»

ten en toezeggingen werd ong. ƒ 350— ontvan»
gen, terwijl de intekenlijsten voor geregelde bij»

dragen, welke in de zaal werden ingevuld, het

bedrag van ƒ 60 per maand belopen.

O.i. mogen deze getallen al reeds tot enige te»

vredenheid stemmen, maar genoeg is het

nog niet. Daarom heeft het Comité een middel
bedacht, om in Zandvoort nog meer geld te „ma=
ken". Dat daarbij in de eerste plaats gehoopt
•wordt op degenen, die tot heden nog niet offer»

den, spreekt vanzelf, doch evenzeer, dat ook zij,

die -wèl offerden, niet minder welkom zijn. Wel»
kom?

Ja, welkom, want' dat middel is een grote film»

avond in Monopole op Woensdag 7 Dec. Opge»
voerd zal worden het grote en grootse filmwerk
„De 5 Frankforters" met Gcorge Arliss als Na»
than Rothschild.
Dat de gebr. Koper ook thans weer 'hun theater

beschikbaar stellen in het belang van de Joodse
vluchtelingen strekt 'hun tot eer. Van harte hopen
we, dat ook ditmaal de bioscoopzaal te klein zal

blijken om allen te herbergen, die dit Joodse spel

willen zien, omdat zij getroffen zijn door het leed,

dat nationaal»socialistische rassenhaat over een
deel onzer medemensen heeft gebracht.

Waar anders heen dan naar Grote
Krocht 20 voor uw inkopen ! ! !

Ontvangen mooie collectie nieuwe Rooksfauteuils
met keus uit 20 verschillende Kussens, Ieren Club»
jes, Salon» en Bijzettafeltjes. Tafelkleden, e.a.

Wollen en Gestikte Dekens, verder Luxe voor»
werpen in koper en tin.

N.V. WATERDRINKER
GROTE KROCHT 20 — TELEFOON 2164.

— Vraagt Uw reiszegels. —

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Bijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Sint Nicolaas
doet' evenals andere jaren weer zijn inko»
pen bij:

Bronkhorst
want er is een grote sortering

Pantoffels en Schoenen
voor Dames, Heren en Kinderen.

HALTESTRAAT OP 'T HOEKJE.

Een nuttig St, ilicolaasgeschenk?
Belangrijke prijsverlaging t

BADGEYSERS, wit geëmailleerd

„Prof. Junkers" van ƒ 83 voor f 70.-
„Vaillant" van ƒ 87— voor..., f 75.-

GASFORNUIZEN, .geheel geëmailleerd met uit»
neembare branders

„Dordrecht" ..'.. van ƒ 79-50 voor., f 68.-
„Junker en Ruh" van ƒ 89 voor. . f 71 .-

„K.O.G." (Kookt Op Gas) ..voor.... f 65.-
KEUKENGEYSE'RTJES .... voor., f 35.-
BAKOVENTJES ' .... voor f 1 0.35
COMFOREN, 2 vlams met onderlegplaat voor

enz. enz. f 12.-
Gaarne worden nadere inlichtingen verstrekt.

De toestellen zijn in de Toonzaal, Oranjestraat'
in bedrijf te bezichtigen.

Gemeente Gasbedrijf, Zandvoort J

t

«aHHMMumun
MEVROUW, uit

ZWANIKRENSfl
S LEESBIBLIOTHEEK g
S leest men prettig en gezellig. — Leesgeld

'
9

H 7 cent per boek. —. De nieuwste boeken
voorradig. B

s
Tevens speciaal adres voor het Inlijsten

H van foto's, diverse soorten Foto»standaards 9
2 vanaf ƒ 0.39. = Zeer mooie Pastels v.a. 48 et

Schilderstukjes, vanaf ƒ 3.50
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Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.

Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Hygiënische Artikelen
Gumrhiwaren enz. vraagt gratis prijscourant'.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

St. Nicolaas en Zwarte Piet
COSTUUMS TE 'HUUR. Komt ook op bezoek
voor clubs, vereen, en part Inlichtingen feij

HENK LEISING
Ged. Oude Gracht 111 - Haarlem

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels^ èn Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER,. Gr. Krocht 20 tel. 2164

STERK EN G0EDK00
ALPH. SPRENGERS -

Bruine en Zwarte Schoolmolières
met rubber onderwerk ~?

27—31 f 1.65 - 32—35 f 1.85 - 36—39 f 2.25

Grote Krocht 13 - Telefoon 2106

OVER POËZIE
Dichten is geen kunste, kom

Geen kunste,
Dichten is een gunste Gods

Een gunste.

GUIDO GEZELLE.

' Ziet, zo is het verstaan," het" kunhen waarderen
van poëzie ook geen kunst, maar, om met den
groten Vlaamsen dichter te spreken, een gunst,
een gave van den Allerhoogste.
De ontvankelijke voor Poëzie leeft mooier en

gelukkiger dan degene, die dit alles geheel mist.
Toch geloof ik, dat er meer in de meeste mensen
sluimert, dan men zo ogenschijnlijk zou denken-
Voor een groot deel is het „niet»houden van ge»

dichten" m.i. toe te schrijven aan te weinig ge»
oriënteerd zijn op dit gebied. „Onbekend maakt
onbemind" zegt het spreekwoord en ongetwijfeld
zit hierin veel waarheid.
Het is niet voldoende een gedicht zo terloops

even door te kijken. Luistert U eens hoe J. Wink»
Ier Prins zijn gedachten hierover uitspreekt:

't' Is met de verzen van den dichter
Als met zijn huis, dat ge in wilt spien;

Al schijnt de zon, al 'blinkt het licht er,

Kunt ge in 't voorbijgaan weinig zien.

Gij ziet van 'buiten door 't gordijntje,

Zo tussen droom en waken in,

Van ieder voorwerp slechts een schijntje
Een onbepaalde schemerschijn.

Leest gij z'n verzen zo eens even,
Zo tussen hor en valgordijn,

Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,

Zelfs geen begrijpelijke zin.

't Blijft alles flauw en scheem'rig donker;
Doch kom eens binnen, rust een poos,

Gij ziet er beeld» en kleurgeflonker
En.... op zijn tafel geurt een roos!

Om een gedicht werkelijk te genieten moeten
wij ons er ernstig in verdiepen en het 't liefst

hardop lezen. Aan dit laatste is dan nog een voor»
deel verbonden n.1-, dat men aldus het goede werk
kan onderscheiden.
Een goed gedicht wordt door den dichter niet

gemeten en in elkaar gepast, maar ontstaat van»
zelf. Het is den dichter een 'behoefte zijn gedaoh»
ten en denkbeelden te uiten. Een der oudste Zuid»
Nederl. dichters Jan Bo'endale (plm. 1275»1350)
laat ik hier voor U spreken:

Een rechte dichtere, God weet
Al waar hij in eenen woude,

Dat hij nimmermeer en zoude
Van dichtene hebben dank,

Nochtans zoude hij harde onlank *)

Zonder dichten daar geduren
. Want het hoort tot zijne naturen:

Hij en mocht 's niet laten, al woude hij....

Zonder dat iemand dus naar hem zou luisteren,

zingt de ware dichter. Hiermede is de goddelijke
oorsprong van de dichtkunst en tegelijkertijd ook
van alle andere hogere uitingen van de menselijke
geest, klaar en duidelijk meegegeven. Alleen dié

kunst, welke doorvloeid is van de eeuwigheidsge»
dachte en haar ontstaan dankt aan zuivere inspi»

ratie, is als ware kunst te beschouwen. Dit be»

doelde Guido Gezelle toen hij zei: „Dichten is

geen kunste, maar een gunste van God."
Voor degenen, die de mening toegedaan zijn

niets te voelen voor gedichten, zou het aanbeve»
ling verdienen, te 'beginnen met het gemakke»
lijk aansprekende werk van b.v. Adama v. Schel»

tema of Jan Prins.Binnen korte tijd zult u zeggen:
„toch wel mooi," en dat is reeds een stap in de
goede richting.

Dichters als: Vondel, Boutens, Kloos, v. Eyck
enz. zullen dan ook geleidelijk door U verstaan
kunnen worden. De rijkdom van gevoel en ge»

dachten, die U uit dit alles tegenstraalt, zal ma»
ken, dat U het leven waard vindt om geleefd te

worden.
RIEK BONSET=HORST.

*) zeer kort.

VROUWENHULP.
Wij vestigen er nog eens de aandacht op, dgf

voor de afdeling Kraamverplgging,mey.rómvl Van
Sluisdam, Brederodestraat "89, 's Dinsdagmorgens
10—12 te spreken is. Mevrouw Van Dijk, Brede»
rodestraat 17, is 's Vrijdagmorgens 10—12 voor
Vrouwenhulp thuis.
Met het oog op de naderende Kerstmis, waar»

voor wij de vorige week al een heroep op U.de»
"den, geven wij'nog eens' de adressen van alle be»
stuursleden. Behalve de bovengenoemde zijn dat:
Mevr. Meyer, Kostverlorenstraat' 82;
Mevr. v. Oostendorp, Westerparkstraat 17;
Mej. B. Otten, Kostverlorenstraat 90a.

Zij nemen gaarne Uw gaven in ontvangst. U
denkt toch ook dit' jaar om ons?

THEATER MONOPOLE.
Tijdens de Sint Nicolaasweek weten de Gebr.

Koper altijd iets extra's te geven, wat ook' steeds
de waardering van het publiek heeft.
We krijgen Zondag en Maandag weer prachtige

hoofdfilms, Zondagmiddag komt niet minder dan
Sint Nicolaas met Zwarte Piet' in het theater
voor . de kinderen.
Het zal dan een waar feestprogramma zijn en

daarbij ontvangt elk kind een verrassing.
' De populaire avonden staan ook steeds op hoog

peil en 't is op veler verzoek, dat Donderdag a.s.

Deanne Durbin weer op het doek verschijnt in de
film 100 Mannen en één meisje.
Als we daarbij de naam noemen van Leopold

Stokowsky.den wereldberoemden dirigent, Adolph
Menjou en vele andere artisten, dan kunt U ver»
zekerd zijn van een avond, die U voor honderd
procent genot zal verschaffen.

m ,c|o t\ï\.{\ 'ia

Belasting-Hoekje.

PERSONELE BELASTING.
De volgende vraag (door ons bekort) werd ter

beantwoording toegezonden:
„Ik heb met mijn gezin vanaf 1937 een hoven»

gedeelte van een woning ongemeubeld gehuurd te
Zandvoort en betaal daarvoor ƒ 15 per maand.
Mijn voornemen ds, vanaf 1 Januari 1939 tot

1 Maart 1939 te gaan inwonen bij familie en de
meubelen ergens op te slaan. Ook mag ik de meu»
beien gedurende dat tijdvak laten in dat' bovenge»
deelte. Met 1 Maart 1939 ga ik dan te Amsterdam
een woning betrekken met een huur van ƒ 34 per
maand. 'Zoudt U mij ook willen raden, wat voor
mijn voordeel het' beste is?"
ANTWOORD:
„Het voordeligste is voor U, de meubelen in

'het perceelgedeelte te laten staan tot 1 Maart
1939."

Voor U zelf wordt de Personele belasting dan
als volgt:

""

Indien U de meubelen in het perceelsgedeelte
te Zandvoort laat staan en daarna met 1 Maart
1939 de meubelen overbrengt naar het op die da»
turn gehuurde perceel te Amsterdam, dan 'betaalt
U over 1939 aan Personele belasting naar de
grondslag HUURWAARDE over 12 maanden te
Zandvoort ƒ 10.50 en is U dan voor Amsterdam
verder geen Personele belasting verschuldigd.

Indien U echter het perceelsgedeelte te Zand»
voort ontruimt per 1 Januari 1939 en de meubelen
opslaat in een opslagplaats als door U 'bedoeld,
dan zal U worden opgelegd een aanslag over 10
maanden te Amsterdam, 'bedragende ƒ 30.42.
De benedenbewoner heeft in het eerste geval

ook een voordeel te boeken, omdat hij dan een
aanslag krijgt gelijk aan die van 1938, terwijl in
het tweede geval hem in 1939 een veel hogere
aanslag zal worden opgelegd, daar hij dan geacht
wordt het gehele perceel in gebruik te hebben.
Het verschil van aanslag zal dan groot zijn.

Indien ook deze er belang in stelt het verschil
te weten, dan wordt op diens vraag het antwoord
niet schuldig gebleven.
Vraag dus gerust, wij antwoorden op alle ons

gestelde vragen, gericht aan den uitgever, den
heer Gertenbach of wel aan den verzorger van het
belastinghoekje den heer J. de Maar, Kostverlo»
renstraat 38, Telefoon 2712.

t
Pe!3BoterlranY
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al»

leen met onze

Fijne Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 et

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et

Nierworst, per ons 15 et
iHet is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et
Gekookte worst, per ons vanaf . . . . ' 12 et
Leverworst, per ons 8 et'

Haagse leverworst, per ons 12 et
Bloedworst, per ons 9 et
Hoofdkaas, per ons 6 et
Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon
Berliner .-, ..

Leverkaas Grove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees
Plockworst - •_ Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM ".

29 et
Prima ARCHIDE SLA»OLIE .... 59 et
SPECULAAS, per pond 25 et

RAUWE HAMMETJES vanaf 95 et
'Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 et
Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I. J. Knotte!, Haltestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. H'BRV. GEMEENTE.

Zondag 4 'Dec. 10 uur: Ds. D. Tromp. •

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31 -

Zondag 4 Dec. 10 uur: de heer Biem Visser,
nam. 5 uur: Geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek' Emmaweg.

Zondag 27 Nov. 10 en 17 uur: Ds. Ni A. Waaning
lste Advent. 'Cat'. Zondag 34 B.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.
Zondag 4 Dec. 7 uur: Ds. J. Kalma uit Hoge»

beintum.
Zondagsschool 12—1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, 'Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 26 Nov. Einde v.d. Sabbath 4.43 uur.
'Vrijdag 2 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 3 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.39 uur.

•NED. HERV. GEMEENTE.
Donderdag 8 Deo. a.s. geeft de Ned. Herv. Ge»

meente alhier een gezellige avond tegen geringe
toegangsprijs ten bate van de Kerkvoogdij. De
heer Bakels zal enige films vertonen en verder,
zullen de verlotingen plaats vinden.
De avond wordt gehouden in „Ons Huis" en

begint om 8 uur.

CORRESPONDENTIE.
Door te late ontvangst van verschillende ar»

tikelen konden deze niet meer geplaatst worden.



Voor de Sint Nicolaas hebben wij een pracht

Speelgoederen
Ziet onze etalage en de uitstallingen in dé zaak

Haltestraat 6 - Telefoon 2838
mat

Ook voor Uw
Tweed Regenjassen
één adres:

Fa* v* HENSENS
KLEDINGMAGAZIJN
Gedipl. COUPEUR
Grote Krocht 23, Telef. 2*5=7A

Onze sortering is thans geweldig.
Moderne Tweed Regenjassen, ook
jongensmaten vanaf ƒ 5.25

REGENJASSEN, bruin, beige,

blauw ƒ 9-75, ƒ 12.50, ƒ 15.75

ULSTERS, ƒ 10.50, 12.50 en hoger

In DASSEN en HOEDEN
de grootste sortering en de meest
7erschillende prijzen.

Onze prijzen zijn 'bij, waarom zou
U elders kopen.

(g De 18e December
'{É 'hopen onze .gelief?

.(§ de ouders

;| A, KONING
'M en

J-A. KONING-
!S KOPER
,ra de dag te herdens
•© ken, waarop zij

;'jj| voor 25 jaar in het

J«§ huwelijk zijn vers
i(| 'bonden.
•S Dat zij nog lang
!S gespaard mogen
!§ blijven, is de wens
@ van hun dankbare
j» kinderen

1 JACOB
^ SIMON
p ALBERT
)§ Zandvoort, 4 Dec.

•S Pakveldstraat 34

•OAT HAD U NIET GEDACHT
* dat uw «choeittle» r6ö_
fijn, als «louw ««""W
worden floroparoord. Dat
li nat werK, dat oen wer-
-ftélïjke „achoenniakar
.maakt.

5CH0ENMAKERU

Verloofd:
JUULTJE BROUWER

en

JOHAN POOTS
Haarlem, Gr.Houtstr. 1.

Echt', Kreyerstraat 9.

VERLOREN
te Zandvoort op Zon»
dag 20 Nov. 1.1. tussen
3 en 4 uur een

PLATINA SPELD
bezet met 1 grote en
enige kleinere brillanten.
BELONING wordt uit*

geloofd voor den vinder,
die zich. gelieve te wen»
den tot - de Firma A-
KIEWIT, Expert, Kei»
zersgracht 39, te Am»
sterdam.

Opleiding M.O.
staatsinrichting

E. G. 'Overduin, Brede»
rodestraat 171.

DAME geeft

leiding bij baby-
uitzetbreien

en andere handwerken. •

Ook clubjes voor meis»

&es
Br. bur, Zandv. Courant
Gertenbachs Drukkerij
ond. no. 2301.

GBVR. 15 Dec. of 1 Jan.

in gezin van 2 personen

Net flink Meisje

v.d. of d. en n-,- v.g.g.v.

Aanm. mevr. Harpman,
Dr. Smitstraat 10

GEVRAAGD

:

Flink Meisje
voor dag of dag en nacht
zelfst. kunn. werken.

Firma, v, Duivenboden,
Haltestraat 45.

TE HUUR MOOI BOVENHUIS
•bev. 3 kam., grote keuk. en groot balkon, ƒ 4.50

per week. Te bevr. Wolbaai, "Schoolplein 4.

WONINGBUREAU
„KENNENIER LAND"

ilHOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING -

'"Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

.gen, belast zich met huur«innen en administratie,

-tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

num
i Verhoogt de Feestelijkheden §
B en schenkt een goed glas Wijn uit:

S SLIJTERIJ BRINK |
GROTE KROCHT 28 - TEL. 2645

* Iedere. koper ontvangt gratis een fraaie J
'•m kunstkalender 1939 en Reiszegels.

De Zandvoortse Rijwielhandel

H. C* van Nieuwenhuizen
HEEFT

Nuttige Sint Nicolaas geschenken
STATIONSSTRAAT *

Geen natte en koude
voeten meer!

MANSRLOMPEN,vanaf 75 et .

JONGENSKLOMPEN 55 et

.Alle maten en soorten verkrijgbaar.

Geen slijtage van kousen-met onze KLOMP
SOKKEN, prima kalfsleer, vanaf . . 75 et

Bij het bekende adres:

JACOB KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

Bestelt nu reeds Uw
VISITEKAARTEN

!U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest»

.dagen. ZIET DE ETALAGE.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG -1 TELEFOON 2135

nUMMHaHaBHE
Bestelt bij ons vroegtijdig uw

HHH«Ba.HHB.9Sin

BOTERLETTERS, HARTEN, I

SPECULAASPOPPEN enz. 5
Het zal U voldoening geven.

Fa. L. J. Rinkel!
HHHHHHHHHHSHHCH ^KHNOnHlUBI

Telefoon 2820 3

Nuttige

Sint Nicoiaas-

geschenken

Ruime sortering Babypakjes,

sjurkjes, «Mutsjes, Lindbergh»

kapjes, Slobpakjes, Manteltjes,

Truitjes, enz,

DE „WOLBAAL"
SCHOOLPLEIN 4
'hoek Willemstraat

Bij ons ontvangt U
REISZEGELSÜ

Sint Nicolaas!

Wilt U 'n mooi geschenk
geven, ga dan naar de

Goedkope Amsterdammer
HENK SCHUILENBURG

GROTE KROCHT 5—7 — TEL. 2974

- "'•'- Het adres voor betere geschenken.

••••••••®®«®eo®s

rSdge-DrSve
met prachtige prijzen, in hoofdzaak

WILD
te houden op 10 December 1938, aanvang 8 uur, in

Stein's Gafé-Restaurant
Boulevard de Favauge no. 30, Zandvoort.
onder leiding van A. van Groeningen.i. Kaarten verkrijgbaar bij Stein's cafêsRest., Bout
levard de Favauge 30; A. van Groeningen, Haar'
lemmerstraat 82.

2 Inschrijfgeld ad. f 0.75.

Wij ontvingen ook dit jaar van

ST. NICOLAAS

I

"Ide vererende opdracht
hem bij zijn zeer omvangrijk werk zoveel moge»
lijk behulpzaam te zijn.

Gaarne hebben wij alle mogelijke

maatregelen genomen om den

goeden Sint ter wille te zijn.

Op 3 en 5 Dec* nemen wij tot 's morgens
10 uur orders aan

voor het afhalen van goederen en pakjes voor
bezorging op dezelfde dag in Rotterdam, den
Haag, Zandvoort, Haarlem en omstreken, Am»
sterdam en 't Gooi.

,

(Op 'Zondag 4 Dec. wordt door ons niet gehaald
en niet besteld.) _^-~ -

N.V. K. VISSER'S AUTODIENSTEN
Het adres voor billijk Snelvervoer.

ZANDVOORT - KLEINE KROCHT 1-3 - TEL. 2655

Boterletters en Speculaaspoppen
WILLEM VAN DER WERFF - Gasthuisplein 1 - Telef; 2129

Fijnste

kwaliteit

Leesbibliotheek „GELRIA"
2706 Boer, Jo. Cafherina en de Magnolia's.
2699 Boo, Sigrid. Op een dag kwam ze terug.

2697 Kleian, J- De zonen van Timah.
2693 Pauwels, Fr. Het duel.

2704 Philtine. O'bcessie:

2702 Price, Elmer. Hudson Symphonie.
2707 Ruch, B. Bruidegom op zicht.

ACHTERWEG 1 (bij de Haltestraat) - TEL. 2135**
tt

«$•

t

THEATER„MONOPOLE
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein ^
Zondag 4 en Maandag 5 Dec. 8 uur. 2 Dagen. 2 JT
'Opvoeringen van een groot superprogramma. ^y
Als eerste hoofdfilm het grootste sensationele ^L
filmwerk der Metro jET

LONDEN BIJ NACHT
met Georg Murphy, Rita Johnson en de opvolger ^^
van Lon Chaney Leo G. Carroll. ^k
Telegraaf schrijft': Thriller van de goede soo.rt.. ^f"
amusant en met spanning gespeeld.... Leo G. ^P
Carroll de opvolger van Lon Chaney, de man ^k
met de duizend gezichten. 1T
Een film "met actïel Spanning! Tempo! ^r

Als tweedelhoofdfilm

DRIE . EN

^
*

X
t

CHRISTINE
met Frits Kampers, Hans Söhnker, Maria Anderz
gast. — Een zeldzaam mooi filmwerk en schitte»

rende inhoud.
Toegang boven de 18 jaar. Entree: Parket 35,

Parterre 60, Stalles»Balcon 75, Loge 90 et, bel. inb.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE 1T

GROOT FEESTPROGRAMMA f
Sint Nicolaas en zijn knecht komen als gast in <jj>

ons theater. ^
Ieder kind krijgt een verrassing. ^y
Verder een groot Feestprogramma, o.a. optreden jj±
van Betty-Boop, De Zeeman, De Aap, Sportfilms, ^
Jackie Cooper in Sippie. — Een 100 pet amusant ^p
programma. Wilt LLzich werkelijk amuseren, be» ^^
zoekt dan met Uw kinderen deze Feestmiddag. jj?
Entree: 25—35 en 50 cent, alles inbegrepen. ^
DONDERDAG 8 DEC. 8 uur ^POPULAIRE VOORSTELLING ^
om aan het verzoek van vele honderden tegemoet ^.
te komen brengen wij U EEN REPRISE van

Honderd mannen en één meisje x
met Deanne Durbïn alsmede Leopold Stokowski, a,
de Magiërsdirigent. — Een van de mooiste films ^"
sinds het bestaan der cinematografie. ^^
Toeg. iedere leeftijd. Entree 30 en 54 et, alles inb.

St* Nicolaas-Avond
o,s.s-

Zaterdag 3 Dec., aanvang 8 uur precies.

Kleuterdemonstratie, Film en diverse afc=

tracties. — Aanwezigheid van Sint Nico»
laas en Zwarte Piet.

Entree ƒ 0.35 met inbegrip van belasting;,
voorverkoop van kaarten bij Slijterij Brink
en verder verkrijgbaar aan de zaal. Be«
spreekt Uw plaatsen van 2—3 uur aan de
kassa van „Monopole".

SB®®®®®®®®®®®®®®!»]
1
IIVooi* Uw

Sf. Nicolaas
BOTERLETTERS, per pond 100 et
HARTEN en HAMMEN, vanaf 35 et
SPECULAASPOPPEN p.p 60 et

DROSTEtLETTERS, MARSEPEIN EN
CHOCOLADEARTIKELEN.

m
m
m

m
m

S Luxe Brood- en Banketbakkerij j§

«li
HOGEWEG 27

I©!

TELEFOON 2989

mmMmmmmwM&mMmww&mmmwmmm
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Een mooi

SINT NICOLAAS GESCHENK
is zeker een PONTIAC HORLOGE (2 jaar ver»
zekerd tegen diefstal, verlies en alle andere scha»
den.)

Armband, Broche, Lepeltje, Collier, Beursje,
Ring, Wekkertje. ZIET DE ETALAGE.

H* Lansdorp - Kerkstr. 33



Dames- en Herenkleermaker J* HL HENDRIKS - Brugstraat 5a, Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O.
Gedipl. Coupeur — COSTUUM of WINTERJAS naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. - HEEFT U
STOF,Costuum naar maat f 16.-, Mantelcostuum f 14.-, Mantel f 12.50, maakloon met prima fournituren, coupe en afwerking gegarandeerd

Voor de

SINT NICOLAAS
Bestelt uw verse Champignons vroegtijdig!!!

Ziet onze speciale

FRUITMANDEN ETALAGE lllï

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

| Fa. H. LUYTE Jr.

| Pakveldstraat 3

»«•«

LIBELLE ÏJ
11

is een adres, dat tij

Sint Nicolaas hoog
staat aangeschreven,

want deze week heeft de Sint ingekocht
prachtige Sjaals, Gebreide Jumpers, Kan*
ten Kleedjes, Wol, Zakdoekjes, Smyrna*
werk, Luxe Glaswerk en nog vele nuttige

geschenken. Ziet onze etalages!

Grote Krocht 11 Vraagt reiszegels

Aankondiging
Voor de eerstvolgende veiling op 15 Dec.

in GEBOUW DE WITTE ZWAAN
kunnen nu reeds goederen worden ingebracht,

desverlangd gehaald.

GROTE KROCHT 20 TELEFOON 2Ï64

Wij zijn gereed U te ontvangen

Boekhandel en Leesbibliotheek

W. J, LORENZ
HALTESTRAAT 15, TELEFOON 2164

Ruime sortering Vulpenhouders, Parkette a ƒ 4.5J)
met schriftel. garantie. S- Nieuwste Romans, Jon*
gens* en Meisjesboeken. — Globes— Autobridge,
Kalenders, Vloeileggers, Fotosalbums, Ecolme,
Talens' verfdozen, enz. enz. — Avro*kalenders
steeds in voorraad.

SPORT

VOETBAL.
De diverse Zandvoortse elftallen, die j.1. Zon»

dag in het veld zijn geweest, hebben het er niet
al te best afgebracht. Zeemeeuwen 1 verloor van
T.I.W. in een, wat het spelpeil betreft, slechte
wedstrijd, met 2—3, na reeds 10 minuten na het
begin met 2—0 te hebben voorgestaan. A. van
Duijn, J. Koper, Keesman Sr en Terol ontbraken
op het appèl, maar A. Keur was weer eens aan»
wezig, terwijl Cor Draijer de middenvoorplaats
innam.
Zandvoort 2 speelde eveneens tliuis, tegen B.P.

C. 2 maar kon, ondanks een overwicht in net veld,
niet meer bereiken dan een gelijk spel. 1—1. Ook
bij het tweede elftal der geelblauwen zijn de
schutters met een lantaarntje te zoeken.
Naar verhouding de beste prestaties verrichtten
nog de Zeemeeuwen*reserves, die met een aantal
invallers er in slaagden op het zware, modderige
terrein van T.O.G. in Amsterdam tegen de reser*

ves van die club 2—2 te spelen-

A.s. Zondag
krijgt Zandvoort gelegenheid, haar achterstand
in wedstrijden in te balen door een ontmoeting
op eigen veld tegen De Germaan. Dan zullen ook
de geelblauwen de eerste helft van het wedstrijd*
programma achter de rug hebben.

J.G-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358
Uitslagen van Zondag LI.:

Zeemeeuwen 1—T.I.W., 2—3.

T.O.G. 3—Zeemeeuwen 2, 2—2.

'D O.C. adsp.—Zeemeeuwen adsp., uitgesteld.

Vastgesteld voor Zondag a.s.

E.D-O. 2—Zeemeeuwen 1, vriendsch., 11 uur.

Zeemeeuwen 3—T.H.B. 2, 10 uur.

In veroand met de Sint Nicolaasavond is de be*

stuurs* en elftalcomm. vergadering nader vastge*

steld op Dinsdagavond 6 Dec. in Café „Bluys",

Haltestraat-25.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Zandvoort 2 kon 'het j.1. Zondag niet verder
dan tot een gelijk spel brengen tegen B.P.C. 2.
Het eindresultaat werd hier 1—1. De achterhoe*
de der gasten speelde zeer behoorlijk, waartegen
de voorhoede van ons tweede niet veel had in
te brengen.
Zandvoort 3 speelde eveneens gelijk tegen Ken*

nemers 3 wat nog niet zo slecht is. De uitslag
1—1 geeft de verhouding goed weer.
Zandvoort 4 verloor tegen Kennemers 4 met

7—1. De bezoekers speelden stukken beter en de
overwinning is geenszins geflatteerd.

'Hïllfnen 4— Zandvoort 5 werd afgekeurd, ter*
wijl Zandvoort 6 onvolledig uitkwam tegen H.F.
C. 6 en met een 10— nederlaag huiswaarfts
keerde. Junioren a speelde met enige invallers te*
gen V.V.H, junioren en won maar net aan met
6—5.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Zandvoort 1—De Germaan, 2 -uur.

Haarlem 5—Zandvoort 3, 10 uur.
R.C.H. 7—Zandvoort 4, 10 uur.

R.CH. 10—Zaridvoort 5, 10 uur.

Zandvoort b jun.—EtfLS. jun., 10 uur.

Nogmaals verzoeken wij de spelers van het Ie
en 2e elftal geregeld te komen trainen, aangezien
anders de elttalcommissie gebruik zal maken van
het besluit van de algemene vergadering van j.1.

Maandag, om de spelers, die zonder reden weg»
blijven, niet in een elftal op te nemen. Bericht
van verhindering moet men zenden aan het se*

cretariaatü
Voorts verzoeken wij onze leden dringend, om

niet zonder noodzaak af te schrijven. En laat het
ook niet meer voorkomen, dat de spelers die voet
ballen moeten, zonder meer wegblijven. Het is

niet sportief tegenover de spelers die wel komen
en op zo'n manier genoodzaakt worden onvol*
ledig te spelen, waarvan in de regel een grote
nederlaag het gevolg is. We hopen dat het niet

meer aal voorkomen!! In het vervolg zal hier*

tegen streng worden opgetreden, en tot straffen

worden overgegaan.
J-K.

UITSLAGEN R.KF.
T.Z.B. 1_^D.S.S., 2—1.
T.Z.T3. 2—T.H.Y.P., 1—6.

COMITÉ VOOR JOODSCHE VLUCHTELINGEN
AFDEELING ZANDVOORT

Theater „Mono pol e"
DIRECTIE: GEBR. KOPER.

Groote Filmavond
ten bate van het Vluchtelingenwerk

op Woensdag 7 December 1938
's avonds te 8 uur precies.

Opvoering van het meesterlijke filmwerk

DE
R0BERT Y0UNGmet GE0RGE ARLISS - L0RETTA Y0UNG>

B0RIS KARLOFF - HELEN WESTLEY e.a.

iHet prachtige verhaal van de vijf zonen uit het

huis Rothschild, machtig imposant, schitterend

gespeeld on ongewoon indrukwekkend.
Hij stond alleen-tegen millioenen, maar hij bleef

zijn geloof, zijn principes en zijn volk trouw. .

Gëorge Arliss als Nathan Rothschild,' een bol*

werk van trouw en eer een genie in de geld*

wereld een mens!

Een film, die wij U met trots presenteeren.

VOORTS EEN PRIMA VERZORGD BIJPROGRAMMAÜ

Prijzen der plaatsen : Parket f 0.35

Parterre f 0.50, Stalles en^Balkon

f 0.65, Loge f 0.80

Toegangskaarten verkrijgbaar 's avonds aan de kassa en verder bij de

volgende adressen: M. Overste, Zeestraat 64 - M. Spijer, Kostverloren-

straat 4 - Louis Blok, Haarlemmerstraat 40, Telefoon 3802.

S VOOR

engI MARSEPEIN

I BOTERBANKETLETTERS
a

S BANKETBAKKERIJ S

s Thomasg
S HALTESTRAAT 13 5
5 KWALITEIT BEKEND ! ! ! !

5 P.S. Zondag geopend tot half vijf.

St. Nicolaas Geschenken
vindt U in een uitgebreide sortering bij ons.

RIJWIELEN — RIJWIELONDERDELEN _
AUTOPEDS _ LAMPEN ** .HANDWARMERS
HAARDEN _ WASMACHINES WRIN-
GERS — ENZ. _ ENZ. Gem. betalingscond.

Rijwielhandel JAN POOL
HALTESTRAAT 58 TELEF. 2613

IEBMSI

: Grote sortering St. Nip. geschenken
Een uitgebreide collectie vindt U in onze S

fg
etalage.

B Tevens ruime sortering in White Ash siga* <
ren, en alle andere bekende Sigaren en Si* H'

H garetten, denicotea*artikelen, enz. 9,

f Sigarenmagazijn „De Krocht"
C. MEYER, GR. KROCHT' 26 (onder" de B'

B luifel) te Zandvoort. Telefoon 2679 3

2v /DOPGODDDDöannnnn

Lijst van deelnemers
aan de

REISACTIE
van de georganiseerde
Middenstand.

— BABY*ARTIKELEN:
Mevr. N. v. Bilderbeek, Grote Krocht-
BAZAR:

A. Bakels, Kerkstraat; J. Kerremans, Gr. Krocht;
J. Schaap, Swaluestraat.
BAKKER:

M. Keur, Diaconiehuisstraat.
BOEKHANDEL:

V. J. v. Petegem, Burg. Engelbertsstraat; S. Ver*
loop, Grote Krocht; W. J. Lorenz, Haltestraat.
BLOEMEN:

D. Vader, Kerkstraat; C. A. G. Cassee, Haltestr.
BRANDSTOFFEN:

Zandv. Brandstoffen Handel, Diaconiehuisstraat,
Haltestraat en Zandvoortselaan.
COMESTIBLES, VLEESWAREN:

M. Blitz, Zeestraat; Alb. Hein, Kerkstraat; P. _

Kerkman, v. Ostadestraat; I. J. Knotter, Halte*
"

straat; W. Mulder, Haltestraat; E. J. Rijbroek,
Da Costaplein; C. F. G. Roest, Haltestraat; L.de
Zwarte Haltestraat.
DRUKKERIJ:

W. Gertenbach, Achterweg.
DROGISTERIJ:

L. Blaauboer, Haltestraat; K. v.d. Poorten, Spoor*
straat; Wed. D. H. van Ingen, Zeestraat.
ELECTRICIEN:

J. H. van Keulen, Diaconiehuisstraat.
FOTOHANDEL:

S. Bohemen, Zeestraat: J. Smit, Burg. Engelberts»
straat.

GALANTERIEN en HUISH. ARTIKELEN:
C. J. Bruinzeel, Haltestraat; H. Pasveer, Halte*
straat; J. Schaap, Swaluestraat.
GROENTEN EN FRUIT:

P. J. J. v.d. Berg, Haltestraat; E. Bos & Zn, Halte,
straat; M. Kemp, Kerkstraat; C. v. Roon, Jan
Snijerplein; A. ter Wolbeek, Helmersstraat.
HUISVLIJT=ARTIKELEN:

De Huisvlijt, Kerkstraat.
HEREN. EN DAMES MODEARTIKELEN en
MANUFACTUREN:

Jos. Bluijs, Kerkplein; Firma J. v. Duivenboden,
Haltestraat; G. Gertenbach, Schoolplein; A. Ma*-
nesehijn, Grote Krocht; T. M: v. Nieuwenhuizen,
Haltestraat; A. v.d. Veld—Schuiten.Kerkstraat;
De Waag, Haltestraat; Mevr. A. W. M. Wame»
link, Haltestraat; L. Torenburg, Kerkstraat.
HORLOGERIE:

H. Lansdorp, Kerkstraat.
KAPPERS:

C. Koorn, Stationsstraat; Spoelders Kappershuis,
Haltestraat.
MEUBELEN:

G. Bartels, Grote Krocht; P. Waterdrinker, Gr.
Krocht.
MELKHANDEL:

D. v.d. Werff, van Ostadestraat.
POBLIER:

D. Visser, Haltestraat.
RIJWIELEN:

H. v. 'Nieuwenhuizen, Stationsstraat; H. Schuilen*
burg, Grote Krocht.
SLAGERIJEN:

W. Steenkamp, Haltestraat.
SLIJTERIJEN, BIER* en WIJNHANDEL:

E. H. Brokmeier, Haltestraat; J. v.d. Schinkel,

Spoorstraat; O. A. Brink, Grote Krocht; Joan
Schaap, Piet Heinstraat.
SCHOENHANDEL:-.

S. Bronkhorst, Haltestraat; Alph. Sprengers, Gr-
Krocht; C. de Vries, Haltestraat.

TABAK, PIJPEN enz.:

J. C. v. Houten, Paradijsweg; C. Meijer, Grote

-

Krocht.
VISHANDEL:.

P. Paap, Haltestraat.
VERFWAREN:

A. Kromhout, Haltestraat.
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Ziet' eens wat

St. Nicolaas
mooie cadeaux heeft uitgestald in

Bloemenmagazijn

„Erica"
C.G.A. CASSEE, HALTESTRAAT 4, TEL. 2301

RA iDSVEUGADERIJVG
Maandagavond kwam de gemeenteraad onder

voorzitterschap van burgemeester H. van Alphen
bijeen. JDe voorzitter opende de vergadering met
namens de gemeenteraad woorden van medege»
voel uit te spreken met de familieleden van den
heer J. Koning Jbzn., lid van de raad, die j.1. Vrij*
•dagavond na een langdurig lijden is gestorven. De
raadsleden hoorden de rede staande aan.
Vervolgens ging de raad over tot behandeling

van de 2S punten tellende agenda. Een kranten»
bezorgster overkwam enige tijd geleden met de
fiets een ongeval; door het vele slib, veroorzaakt
door een ontzettende regenval, viel zij des mors
gens om half zes op grond en brak een been. Bij
de gemeente diende zij een verzoek tot schadever»
goeding in, dat echter van een afwijzend prae»
advies door het college werd voorzien.
De heer Molenaar was van mening, dat de ge»

meente in gebreke bleef, indien de schadevergoe»
ding niet werd toegekend. De riolering is in een
zo slechte toestand, dat verbetering urgent ge»
noemd kan worden.
De heer Joustra sloot zich bij de woorden van

den vorigen spreker aan, doch wethouder Slegers
deelde mede, dat men moeilijk kan verwachten,
dat de gemeentereiniging des morgens om halfzes
reeds aan het werk is. De gemeente treft dan ook
in het geheel geen schuld. .Met 9—3 stemmen
werd het afwijzend prae»advies goedgekeurd.

Bij een voorstel betreffende de controle der ge»
meentefinancién stelde de heer Van Rijnberk
voor, ook de Vereniging voor Vreemdelingenver»
keer (een semi»officiëel lichaam) onder controle
te stellen. Op aanraden van den voorzitter trok de
hr.v . R. zijn voorstel voorlopig in. 'n Verzoek
om schadevergoeding inzake het telen van aard»
appelen in de nalbijheid van de bevloeiingsvelden,
werd met 9—3 stemmen afgewezen. Bij de benoe»
ming van een lid van het bestuur van de gemeen»
telijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon,
werd na langdurige besprekingen en stemmingen
de heer P. D. de Jong gekozen, nadat de heer Van
Rijnberk mevr. Suerink had voorgesteld.

Enige voorstellen inzake verlaging van de water»
prijs voor vastrechtverbruikers en betreffende de
voorwaarden voor de levering van gas, werden
zonder discussie aangenomen. De waterprijs is

dus met twee cent verlaagd, terwijl voor de gas»
verbruikers ook belangrijke voordelen werden vast
gesteld. (Een woord van dank aan de initiatief»

nemers, de heren Van Rijnberk en Suerink is hier
wel op z'n plaats. Red.)
Een voorstel tot het aangaan van kasgeldlenin»

gen, ƒ 500.000, en een rekening»courant»overeen»
komst, ƒ 250.000, werd goedgekeurd.

Bij het belangrijke voorstel betreffende de- uit»

voering van werken voor de overbrugging van het
spoorwegemplacement en de verbetering, namelijk
asphaltering, van verschillende wegen, zoals alle

nieuwe wegen in Plan»Noord, de Zandvoortselaan,
de Dr. Gerkestraat, de Van Speykstraat, Metzger»
straat en Trompstraat, deelde de heer Molenaar
mede, tegen asphaltering van de Van Speykstraat,
Metzgerstraat en de Trompstraat te zijn, terwijl

MIEP V A I J EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

ook de heer Van Rijnberk enige vragen stelde.

Waarom is plotseling de asphaltering van allerle

wegen nodig, terwijl men in Zandvoort steeds
voor klinkerbestrating was?
Wethouder Slegers deelde mede, dat het college

inzake asphaltering van gedachten is veranderd,
omdat nu ook asphaltdekken tegen zwaar vervoer
bestand zijn. De Zeeweg kan nog niet verbeterd
worden, omdat het benodigde geld nog niet be»

schikbaar is, doch er zullen pogingen in het werk
gesteld worden bij het Werkfonds om ook voor
deze weg subsidie te krijgen. De Dr. Gerkestraat
zal worden verlengd tot aan de Zandvoortselaan,
zodat het oude voetbalveld gedeeltelijk zal moe»
ten verdwijnen. De brug over het spoorwegempla»
cement zal voorts niet van beton, doch van een
ijzeren constructie worden gemaakt, terwijl de
breedte van 4V» meter veranderd is in 10 meter.
De kosten zullen niet noemenswaard stijgen. Met
algemene stemmen werd het voorstel aangenomen
De heer Van Rijnberk stelde voor het verwer»

ken van beltvuil weer in eigen beheer te nemen,
doch wethouder Slegers ontraadde dit ten sterk»

ste, omdat de kosten voor de gemeente te hoog
zouden worden.
Het laatste agendapunt, een voorstel van de

lieren Elffers en Bolwidt tot het beschikbaarstel»

len v. gemeente»eigendommen voor Joodse vluch»
telingen uit Duitsland, ontlokte een hevige dis»

cussie.

De heer Elffers zegde het college dank voor
het spoedige prae»advies en voor de beschikbaar
stelling van de ziekenbara'k (plaats voor 35 a 4

kinderen) en eventueel enige woningen. 'Het op-

komend antisemitisme moet de kop worden in»

gedrukt en daarom is het dringend noodzakelijk,

dat iedere instantie zich er toe brengen laat, on-

te zeggen, dat er deernis is; voorts, dat er dad
van menslievendheid gesteld moeten worden
om niet te spreken van een christelijke daad. Van
groot belang is het daarom, dat de gemeentr
Zandvoort haar eigendommen voor de Jood'
vluchtelingen beschikbaar stelt en spr. sprak de
hoop uit, dat de raad zich unaniem voor dit voor»
stel zou verklaren.

De heer Molenaar zeide alles af te keuren, wat

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

C» van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

- GAZELLE RIJWIELEN

HET GEVAL VAN KEES KLEUMELAAR
KOOPT UW BRANDSTOFFEN BIJ DE Z.B.H.

23. Zei hij hem: ,,'k Maal niet meer om
winterkou,

24. 'k Vertel aan ieder, die 't maar wil horen
Slechts de Zandvoortse Brandstoffenhandel's

brandstof kan ons bekoren.

HHUH«iinii
DOET MEE AAN DE
ROBINSON PRIJSVRAAG
Bij aankoop v. een paar ROBLNSONSCHOENEN
een Kalender, waarop prijsvraag vermeld staat,

CADEAU.

Schoenhandel G. de Vries
Haltestraat 55 - Telefoon 2851
Vraagt Reiszegels.BJUMHMJMBHBBB

Visitekaartjes nodig 1

Dan naar:

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135

Ziet de etalage!

Voor Uw Rookartikelen
naar

Sigaren-Magazijn „BREDERODE"
PARADIJSWEG H0EK BREDERODESTRAAT

Ie klas merken Sigaren.

Ruime sortering Cigaretten, Tabakken, Pijpen enz.

Vraagt: ( Brederode Corona . 6 et Sum.

j
IMo. 581 4 et Sum.

( Aguila 5 et Sum.

&# ' Zondags van 4—8 uur Geopend
Beleefd aanbevelend,

J. C. VAN HOUTEN

Geen zorgen
voor Uw Sint Nicolaas inkopen

Kijkt eens de etalages bij ons. U vindt beslist het*
geen U zoekt, zoals Nouveauté's, Kleedjes, Hand*
schoenen, Sjaals, Uitgebreide sortering doosjes
Zakdoeken.

Vraagt ons laatste snufje: zakdoekjes als paraplu's verwerkt

Verder nog diverse nuttige cadeaux. — Steun»
bonnen en crisisbonnen worden bij ons aangeno»
men.

K o op je shuis
Kerkstraat 32-34 - Tel- 2391

BBBBBBBBBBBMBBEBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBi

EEN NUTTIG CADEAU

PANTOFFELS van

welke U naar huis doen verlangen!!

Kinderen 75

—

95 et. Dames 75—95—125 et

Heren ƒ 1-25 1.75—1.95

Onze RECLAM'E»SOKKEN 2 paar 25 et

DAMESKOUSEN vanaf 29 et

Dat kan alleen:

BATA - Haltestraat 7 - Telef, 2615

GEEF IETS NUTTIGS
DAAR HEEFT U 'T LANGST PLEZIER VAN!!

'S 2

Keurige doosjes verchroomde lepeltjes . . 68 et

Keurige doosjes verchroomde taartvorkjes 85 et

Complete Cassette, inhoud 16 stuks 478 et

Leuke papiermandjes, reeds vanaf 39 et

Raffia kluwenhouders, vanaf 55 et

48 et

175 et £* g

12 os Dames» en Herenportemonnaies, vanaf.

.

u ft) Damestasjes in leer en imitatie, vanaf
ja Si

C3CO TP'V' etaleerden voor u Tafel, Thee en Ontbijtsers

.tS viezen, Linnenbankjes, Bloempotten, Keukenkast

3 ten, Luxe schalen, enz. enz.

VOOR EEN GESCHENK NAAR

Pasveer -Haltestr. 27 -fel. 2810

er gebeurd is of nog gebeurt, maar een gemeente»
raad moet zich niet laten dwingen eigendommen
af te staan. Er zijn in deze gemeente 600 parti»
culiere woningen, die leeg staan. Laat men deze
woningen maar huren,want geld is er toch genoeg
aanwezig.. Volgens spreker heeft de raad zich
alleen maar te bepalen tot een g£ye"el van mede»
lijden. .Hoe goed dus ook bedoeld, men moet
geen woningen van de gemeente beschikbaar stel»
Ten. Laat daarom in Zandvoort niet de victorie
beginnen; hogerhand zal het besluit toch niet
goedkeuren.
De heer Elffers zei, dat de stelregel van den

heer Molenaar is: „Ik ben er niet tegen, maar ik
doe niets". In Zandvoort 'kan de victorie niet
beginnen, want Den Haag en andere gemeenten
hebben reeds hun eigendommen voor de Joodse
vluchtelingen afgestaan. Het is gemeen zich te
beperken tot een gevoel van medelijden.
De heer Van Rijnberk zeide, slechts verbaasd

te zijn over de rede van den heer Molenaar. Ge»
noemde heer wil dus ook nog aan de vluchtelingen
verdienen, door particuliere woningen aan deze
armzaligen te verhuren. Indien een ongeval plaats
heeft is de gemeente toch ook wettelijk verplicht
hulp te verlenen en waarom nu juist niet?

De heer Joustra meende, dat men er wel eens
spijt van zou kunnen hebben, de Joden nu binnen
te halen, doch zeide niet te zullen tegenstemmen,
hoewel hij van mening was, dat particulier initia»

tief de hoofdzaak moet blijven.
Wethouder Van der Moolen was van mening,

dat het beschikbaarstellen van gemeente»eigen»
dommen geen gebaar, maar een uiting van men»
senliefde betekent. Heeft de heer Molenaar al»

leen z'n verstand, maar niet z'n hart laten spre»
ken? Indien alle gemeenten eigendommen be»
schikbaar zouden stellen, was het voor de rege»
ring misschien een stimulans om het vluchtelin»
genvraagstuk eens beter onder de loupe te ne»
men!
De heer Molenaar verweerde zich zwakjes door

te zeggen, dat hij geen winst wilde maken, maar
geld is er toch genoeg.... Wat de raad wil is

niets dan een gebaar^
Wehouder Slegers zeide, dat, indien men ma»

terialistische beschouwingen gaat houden er nog
genoeg moeilijkheden naar voren te brengen zijn,

maar daar moeten we ons doorheen slaan. Hol»
land heeft in dit opzicht altijd een goede naam
gehad en Gods zegen rust daarop. Laat dit zo
blijven!

De heer Suerink vond het schandalig, dat zulke
mensonterende dingen nog in de 20ste eeuw kun»
nen gebeuren, maar achtte het even schandalig,
dat men zich nog durfde verzetten tegen het be»
schikbaarstellen v. enige gemeenteseigendommen.
De heer Vallo sloot zich hierbij aan.

Bij de stemming verklaarden de heren Molenaar
en Van Toombergen zich tegen het beschikbaar»
stellen van de ziekenbarak en eventueel enige
woningen.
Na afhandeling van de agenda stelde de heer

Suerink nog enige vragen aan het college inzake
voorbarige berichtgeving over de asphaltering
van verschillende wegen.

Wethouder Slegers deelde mede vrijuit te gaan,
evenals het gehele college. De raad ging hierna
over in besloten zitting.

OPBNIN'G BAZAR CHRIST. SCHOOL
BREDERODESTRAAT.

Het was goed half vier Woensdagmiddag, toen
Ds. P. van der Vloed als voorzitter van het
schoolbestuur de bazar opende, die gehouden zou
worden in het belang der school aan. de Brede»
rodestraat. Heel wat belangstellenden woonden
deze opening bij. De Burgemeester had bericht
van verhindering gezonden wegens ambtsbezig»
heden.
In zijn openingswoord zeide de voorzitter o.m.,

dat de pessimisten, die meenden dat het nu geen
tijd was om een bazar te houden, wel beschaamd
waren door de beschamende toewijding, die velen
getoond hebben bij de voorbereiding van deze
bazar.
Mogen ook de kopers diezelfde toewijding to»

nen, opdat mede hierdoor de zorgen van het be»
stuur dezer school met de Bijbel worden verlicht.
Dit toch is het voornaamste van onze christelijke
scholen, dat de Bijbel er de grondslag van het
onderwijs vormt. Waar een volk die bijbel kwijt
raakt, komt het tot allerlei excessen.
Met de wens, dat de lokalen spoedig leegge»

kocht mogen worden, verklaarde spr. de bazar
voor geopend.
Wij delen nog mede, dat ook Vrijdag des mid»

dags van» 2—6 en des avonds om half acht de
bazar nog geopend is.

JONGE HERVORMDEN.
Vrijdag 9 Dec. houden de Jonge Hervormden

een Praatavond. Verschillende onderwerpen zul»

len door de leden onderling behandeld worden.
Aanvang bijeenkomst 8 uur precies in de con»

sistoriekamer.

COMMISSIE TOT BEHARTIGING DER
BELANGEN VAN JEUGDIGE

WERKZOEKENDEN.
Het Werkobject.

Voor hen, die belang stelden in de plannen der
Gemeente, om de jeugd tegen de ellende van het
straatslenteren te behoeden en van hen vakkun»
dige mensen te maken, kan het volgende worden
bericht.
Het betreffende Departement had geen be»

zwaar tegen het gekozen object en oordeelde het
voor de opleiding uitstekend geschikt.
Men wilde echter, dat de Gemeente bewees,

dat er genoeg deelnemende jongelui zouden zijn,

want de ondervinding had geleerd, dat van de in»

geschreven jeugdigen bij de arbeidsbeurs er
slechts hoogstens 25 pet aan wilde deelnemen.

•Hier kan men de vraag stellen, of onze Hol»
landse jongens dan moeten worden gerangschikt
onder de categorie „luiwammesen" of „sollici»

tanten voor het pauperdom". Het is schrikwek»
kend, dit te moeten constateren. Vandaar de eis

van het tevoren opgeven der deelnemers.
20 Jongelui heeft onze Commissie bereid ge»

vonden tot deelname aan de bouw der woningen.
Groot is dit aantal niet, maar genoeg om het
werk te kunnen beginnen.
Voor jongelui, die zich in hun vak willen be»

kwamen, is voor opgave nog gelegenheid a.s. Za»
terdag, Grote Krocht 10 of dagelijks bij onzen
secretaris H. J. Koning, Haltestraat 62.

De Commissie.
Zandvoort, 30 November 1938.,

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij.

Fa. J. VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

Kisten, Manden en Kratten
vol met de

HEERLIJKSTE VRUCHTEN
en de FIJNSTE GROENTEN

heeft Sint Nicolaas gekocht. Waar? Vanzelfspre»
kend bij het goedkoopste en het beste adres ter
plaatse:

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

UBUUUBBË I BBBBSa
S

[Een welkom geschenk

g

vindt u zeker bij ons.

S Ziet onze speciale
5 Sint Nicolaas Etalage 5

f
Drogisterij L. Blaauboer

f
5 Haltestraat 46 - Telef. 2392 g

inuiniiuunu



VOOR

NUTTIGE GESCHENKEN
Ziet de Etalages!

KORTS IJZERH
HALTESTRAAT I TELEFOON 2735

Ziet de Etalages!

DE STOOMBOOT
uit Spanje is aangekomen en staat in de etalage
van het

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Komt U eens kijken!

Een keur van Sint»Nicolaasgeschenken.

Halcestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

BRIDGE DRIVE.
Zaterdag 10 Dec. a.s. zal in Steni's Café Res»

taurant, Boulevard de Favauge 30 een bridge»
drive worden gehouden, waaraan vele en mooie
prijzen -verbonden zijn.

Voor hen, die nog nooit een bridgedrive heb»
ben meegemaakt, het volgende:
lo Er zal gespeeld worden in twee of meer
groepen en wel

A. Sterke spelers; B. en C. minder sterke en
zwakke spelers.

2o Er /al gespeeld worden volgens het ver»

beterd llowcll systeem, dat vrijwel alle geluks»
kansen uitsluit. ,

,Het komt er hierbij dus niets op aan of men
slechte dan wel goede kaarten krijgt. Krijgt men
goede kaaiten, dan is het zaak er het hoogst mo»
gelijke contract uit te bieden en te maken. Krijgt

men minder goede kaarten, dan is het zaak zo
scherp mogelijk tegen te spelen, opdat de tegen»
partij niet meer slagen maakt, dan bij goed spel

mogelijk is.

Nu nog iets over de telling:

a. ieder spel staat afzonderlijk;
b. \ oor manchsbiedingen ontvangt men even»

tueel 300 punten extra voor niet kwetsbaar en
500 punten voor kwetsbaar.

c. voor gemaakt en geboden klein of groot
slam ontvangt men op niet kwetsbare stand bui»

ten de manchbeloning nog 500 resp. 750 punten
extra terwijl op kwetsbare stand dit 1000 en 1500
punten extra bedraagt.

d. voor biedingen onder de manch, wordt het
aantal gebocen slagen dubbel geteld, terwijl de
overslagen enkel tellen.

Verder is er die avond voldoende technische
leiding aanwezig, die alle gewenste inlichtingen

zal verstrekken.
Her geheel zal een feestelijk karakter dragen.
Liefhebbers voor deze drive kunnen zich tot

en met Vrijdagmiddag 9 December a.s. 12 uur
opgeven, onder vermelding van de klasse, waar»
in zij wensen te worden in gedeeld. Dit is nodig
met het oog op de voorbereiding.
Kaarten hieivoor zijn verkrijgbaar bij Stein's

CafC»Restauiant, Boulevard de Favauge 30 en A.
van Groeningen, Haarlemmerstraat 82.

Banketbakkerij BOSMAN
KERKSTRAAT 22 TELEFOON 2126

De St. Nicolaas-Taiel is gereed
Grote sortering Choc. figuren, dozen, marsepein,
Borstplaat enz.

BANKETLETTERS, per pond ƒ1—
SPECULAASPOPPEN, 20»40»60»100 et enz. enz.

Harten en Hammen in diverse prijzen.

Ziet de etalage- Ziet de St. Nicolaastafell

SINT NICOLAAS.
Namens het Sint Nicolaas Comité der ZJ3.B.

en A.J.C, deelt de heer C. Paap mede, dat er 30
plaatsbewijzen beschikbaar zijn gesteld voor ou»
ders der kinderen op Zondagmiddag Dec. Deze
moeten afgehaald worden Zondag 4 Dec. 's mor»
gens tussen 9—10 uur in Ons Gebouw, Spoor»
straat. Zonder toegangsbewijs wordt niemand ~toè»

gelaten.

SINT NICOLAASDRUKTE POSTERIJEN.
In verband met de St. Nicolaasdrukte zal het

Postkantoor Zaterdag 3 Dec. van 16 tot 18 uur
uitsluitend voor de pakketpost geopend zijn.

SINT NICOLAAS.
Zaterdag 3 Dec. a.s. houdt de gymnastiek»ver»

eniging „Oefening Staalt Spieren" haar jaarlijkse

Sint Nicolaasavond in gebouw „Monopole" alhier.

Het programma vangt aan om 8 uur met enige
oefeningen uitgevoerd door de jeugd der verenis

ging. Om ong. 9 uur zullen Sint 'Nicolaas en zijn

knecht hun intrede in Zandvoort doen. Zij arri»

veren per tram, terwijl de oude Sint zich dan te

paard naar „Monopole" zal begeven.
Na een oponthoud van ong. een uur wordt het

programma weer voortgezet met verschillende at»

tracties.

Kaarten in voorverkoop bij Brinks Wijnhandel.
Gr. Krocht 28 en daarna indien nog mogelijk aan
de zaal.

H.H. ROKERS !!

Ook voor een ST. NICOLAAS
GESCHENK is

Uw adres voor een prima Sigaar, Sigarc

of Tabak, Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank.
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagst
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965

TE HUUR

:

ONQEM. en QEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur ot te Koop nieuwgebouwde ,of nog te

bouwen Huizen en Villa's. Bouwgrond
Hypotheek aanwezig.

Tevens belasten wij ons met het huur»innen
Hypotheken, Bouweredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos

Honderden Nuttige e
mooie Oesch

BIJ

DAMES PULLOVERS ƒ 0.79

DAMES HANDSCHOENEN .... ƒ 0.49
iDAMES PEIGNOIRS ƒ 2.95
DOOSJES ZAKDOEKEN . . .

.

ƒ 0.39

GARNITUREN - BRETELS EN
HEREN OVERHEMDEN .. .. ƒ 1.49

HEREN DASSEN ƒ 0.49

KINDER HANDSCHOENEN .

.

ƒ 0.19
TAFELLAKENS ƒ 0.89
ONTBIJTLAKENS ƒ0.69
THEEKLEDEN ƒ 1.95

S0KKENH0UDERS diverse prijzen

BAIBY»RLEDING — DIVERSE KANTEN
KLEEDJES — JAPONNEN — HEREN
NA'PPA HANDSCHOENEN — HEREN
WOLLEN HANDSCHOENEN.

Bovendien bij f 20.- bonnen f 1.- aan goederen terug.

Artikelen Tegen Eenheids Prijzen

Ate
lO Cl

Bouwdozen
Mozaïkdozen
Ballen
Proppenschieters
Knikkers
"Weegschalen
Corsages
Ringen
Broches
Kleurpotloden
Kleurboeken
Leesboeken
Prentenboeken
65 Crêpe Servetten
Serviesjes
Flacon Eau de Cologne

of Parfum
Kleedjes
Poederdoosjes
6 stukken Zeep
3 stukken Zeep
2 stukken Zeep
1 stuk Zeep

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U!

Grote Bouwdozen
Poppen
Fluwelen Ballen
Dikke Kleurboeken
Leesboeken
Gr. fl. Eau de Cologne.
Scheerkwasten
Scheerapparaten
Poederdozen
Parfum in luxe verp.
Kleedjes
Shawls, wol
Zijden Shawls
Serviesjes
Ceintuurs
Corsages
'Lei met telraam
Moderne Dames Hanger
Armbanden

50 et
Winkeltjes
Leesboeken
Parfumspuiten
Lederen Portefeuilles

Lederen Portemonnaies

Doos met 6 gckl.

Dameszakdoekjes
Luxe Poederdoos met

Lippenstift-

Prima Scheerkwasten
Prima Scheerapparaten

Theemutsen
Wasechte Kleden 90x90.

Leren gevl. Ceintuurs
Regen Capuchons
Pracht gebord. Sloop
Bretelgarnituur

Verder nog 1001 Artikelen

V R IJ ENTRE E!f
VERZOEKE BELEEFD ZOVEEL MOGELIJK IN DE

OCHTENDUREN TE KOMEN.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

Eens klant . . . . . blijft klant

EET MEER VLEES
Boterspeculaas, Banket of Suikergoed is toch duurder dan vlees,daar U dikwijls ervan [®|
naar de Tandarts moet! r5]

KOOPT DAAROM VOOR DE ST NICOLAAS UW VLEES BIJ: m
„DE CONCURRENT" ®

MF de enigste slager die reiszegels geeft ~3S® ®
Iedere koper die boven de 50 cent aan vlees

EEN HALF POND PRIMA GESMOLTEN
RUNDVET VOOR SLECHTS 18

EET MEER VLEES ffi[^[©![©lH!li!®[®]S
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EET MEER VLEES

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85

2 pd Rib carbonade ƒ 0.90
2 pd Haas Carbonade ƒ 0.95
2 pd Varkensfricandeau ƒ 1.00

OSSEVLEES
2 pd Lappen ƒ 0.75
2 pd prima Lappen ƒ 0.85
2 pd Riblappen ƒ 0.90
2 pd Ribstuk ƒ 1.00

2 pd Roastbief ƒ l-OO

2 pd Lende .• ƒ 1.05

2 pd Biefstuk ƒ 1.10
2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen .

.

ƒ 0.30

LOOPT NIET VERKEERD, UW ADRES IS

besteedt, ontvangt

en dan nog zolang
CENT de voorraad strekt een

OSSEKOOKWORST voor slechts 40 cent

LAMSVLEES

2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

ALLEEN:

„DE CONCURRENT
HALTESTRAAT 5
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

TELEFOON 2994
Ziet de etalage.

ODGGDöODOa EET MEER

11
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
i
s
m
m
m
m
i
i
m

VLEES

GEROOKTE

is ook een heerlijk

St. Nicolaas geschenk
ZUURWAREN, VISCONSERVEN.

P. PAAP
HALTESTRAAT 61 — TELEF. 2171

Vraagt Reiszegels!

INGEZONDEN.

Geachte heer, Langs deze weg wil ik trachten
enige verbetering te krijgen in de meer dan erger»

lijke storing, welke voortdurend plaats heeft in de
radio»toeste!len bij ons bewoners aan de Oranje»
straat, alhier. Reeds verleden jaar is er op ver»
zoek bij de P.T.T. een montagewagen op controle
hier geweest, doch het resultaat was nihil.

Bijna de gehele dag van de morgen tot laat in

de avond, de Zondagen niet uitgezonderd, wordt
hier op ergerlijke wijze gestoord, hetzij door in»

bedrijf zijnde motor hetzij door het een of andere
electrische apparaat, dat bijna geregeld in wer»
king is.

Mijn beleefd verzoek is nu dit. Zoudt u zo
vriendelijk willen zijn om deze klacht als ïnge»

zonden stukje in uw weekblad te plaatsen. Mo»
gelijk dat het onder ogen komt van dengene,
wiens toestel, apparaat of motor de schuldige is.

En welks eigenaar deze dan storingsvrij zou wil»

len laten maken om ons bewoners der Oranje»
straat te laten genieten van onze radiotoestellen,

die dan een ongestoorde ontvangst zullen weer»
geven. Ik hoop, dat de bewoner in de onmiddel»
lijke nabijheid van de bewoners der Oranjestraat
er in zal slagen te ontdekken of het zijn apparaat
of motor kan zijn die hier de storing verwekt en
dat hij dan zo welwillend zal zijn deze storing»

verwekker storingvrij te willen of laten maken.
Bij voorbaat mijn beleefde dank.

Hoogachtend, B. OREEF,
Oranjestraat 13.

INGEZONDEN.
^Hooggeachte heer Gertenbach,

Beleefd verzoek ik U plaatsing van 't volgende.
U hartelijk dankend, Hoogachtend,

W. J. VAN ZEIJL»VAN EEKE.
L.S.

l
Nog eenmaal een dringende bede om een klein

'en groot costuum (voor Zandv. werkloze).
i Giften voor de a.s. Kerstuitdeling aan de Zandv.
werklozen worden gaarne spoedig ontvangen op
postgiro 80376.
Ter voorkoming van herhaaldelijk misverstand

diene het volgende:
Geen gelden worden of werden door mij ont»

vangen van de afdelingen van het Leger des Heils

A'dam of 'Haarlem. De Commandant is van me»
ning, dat de gelden, die in die steden gegeven
iworden, ook in die plaatsen besteed moeten wor»
den.

Stort alstublieft heden Uw gave tea bate van
iZandvoort. De tijd is kort.

I.Mevr. v. Zeijl, Regentesseweg 3, Zandvoort.

!De luchtreis
idoor G. Th. Rotman

van de i'egasus
Nadruk verboden

62- Zonder twijfel was hij in die tussentijd door
de leeuwen verslonden? Zeker niet! Herr Unter»
meier was een veel te humaan man om een der»

gelijk bloedbad te kunnen dulden. Hij comman»
deerde de leeuwen, die hem reeds in alles gehoor»
,zaamden, 'hun prooi los te laten. Toen duwde hij,

als teken van vergiffenis, het uiteinde van zijn

gitaar met kracht op de doorluchtige neus van
Lippielappie en de hele troep keerde weer naar
de hoofdstad Krakibotje terug.

Lees de nieuwste boeken uit leesbibliotheek „GeIria
*t

63. Daar aangekomen, omhelsde de koning het

gehele gezelschap, dol van blijdschap, dat hij er

zo goed afgekomen was. 'Hij gaf meneer Van Em«
men zijn kleren terug en nodigde zijn gasten te

eten. Om hun dat aan 't verstand ie brengen,

wees hij eerst op z'n mond en vervolgens op z'n

maag. Er werd een grote pot vol gebraden kippen
gebracht en ze bewezen het koningsmaal weldra
alle eer. Na dit versterkend diner bracht een ne»

ger«dienaar 'hen naar Tiun slaapplaats.
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave tfertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgasfenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 = Telefoon 2135

Wat gij niet wilt, dat U geschiedt, doe dat

ook een ander niet.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

t

Edel en onedel leed-

Mat deze typering heeft Ds. Tromp op de ver»
gadering tegen de jodenvervolging uitgesproken
wat velen blijkbaar reeds zo voelden, doch niet

zo scherp wisten te scheiden. Na dien echter
wordt er in Zandvoort herhaaldelijk gesproken
over en gezinspeeld op die twee soorten leed.

En dat is niet verkeerd, integendeel, hoe meer
de mensen zich ervan bewust worden, dat edel
leed aanvaard dient te worden, doch dat onedel
leed izoveel mogelijk voorkomen en bestreden
dan wel gelenigd dient te worden, hoe beter dit

voor het individu en voor de mensheid zal zijn,

Overal, waar meerderen onedel leed ondergaan,
dient het dan ook als zodanig te worden gesig»

naleerd, omdét daarvan een genezende invloed
uitgaat, 't Zou er al zeer bedenkelijk uitzien, als

het z.g. wereldgeweten niet meer verontwaardigd
reageerde op het onedele leed de Joden in Duits»
land aangedaan. Door de barbaarsheden der laats

ste jaren — en met de Wereldoorlog als achter»

grond— is de mensheid al zó verhard, dat we ons
er wel over mogen verheugen, dat het wereld»
geweten thans toch nog zo luid en beslist 'heeft

gesproken, ook in Duitsland zelf, zij het daar
minder luid.

•Evenwel er zijn grenzen aan het signaleren van
dat leed. Het overschrijden van die grenzen heett
allicht een uitwerking tegengesteld aan de be»
doeling.
Een dergelijke overschrijding «ie ik in de foto

in een krant van deze week waarop vrou»
wen op een vergadering in Amerika tegen
de jodenvervolging zitten te huilen. Zo'n plaatje

heeft op mij b.v. een ontnuchterende, een bekoe»
lende invloed, omdat ik meen, dat men op die

wijze met grove middelen 'het medegevoel met
de pogromslachtoffers tracht uit te buiten. Ik ge»

loof wel bij voorbaat, dat er vrouwen huilen om
het onedele leed de Joden in Duitsland aange»
daan, evenals ik wel geloof, dat 'heel wat man*
nen hun hart: lucht gegeven zullen hebben door.
een min of meer kernachtige "vloek, maar die

uitingen zet je toch niet in de krant. Ik vind Eet
onsmakelijk en ergerlijk, zoals uitbuiting altijd

min of -meer is.

Eenzelfde gevoel van afkeer en van afweer
bekruipt me b.v. als ik voor de zoveelste maal
door de radio — op verzoek nog wel — het lied

van „Werkloze handen" hoor huilen. Eén keer
kan zo'n lied je ontroeren — tenminste wanneer
het gezongen of gezegd wordt inplaats van ge»

huild —, maar één keer is ook meer dan genoeg.
Want ook daarbij kan ik de gedachte aan uit»

buiting niet van me afzetten. En dat stemt* me
niet prettig tegenover den zanger en niet prettig

tegenover de omroepvereniging.
Te koop lopen met z'n eigen zeer persoonlijk

leed doet men niet, als men tenminste niet van
de soort is die graag beklaagd wil worden, te

koop lopen met de tranen van een ander moet
men nog minder doen, en al heel verwerpelijk
wordt 'het, als het — gelijk op de bewuste foto

—

zelfs tranen zijn van verdriet om het verdriet

van anderen. Bij mij wekt zo iets tenminste al»

tijd een. zekere wrevel op, en ik meen in dit

opzicht geen uitzondering te vormen.
Met recht meende ik hierboven dan ook te

mogen zeggen, dat het signaleren van onedel leed

zijn grenzen heeft en dat het overschrijden daar»

van allicht een uitwerking heeft tegengesteld aan
de bedoeling.
En omdat ik dit voor de zaak der vluchtelingen

hulp zou betreuren, hoop ik van harte, dat^ men
ten, deze verder binnen de grenzen zal blijven,

waartoe ook dit schrijven het zijne moge bijdra»

gen.

DIXI.

Ouderavonden.

Het' was een goede gedachte van den Uitgever

van de Zandvoortse Courant, om het nieuwe K.B.
inzake de oudereommissies en ouderraden te ver»

menigvuldigen en dit gedrukte reglement gratis

ter beschikking te stellen van belangstellenden.

Want daardoor is het mogelijk, dat ieder die zich

interesseert voor ouderavonden e.d-, zich ook op
de hoogte kan stellen van de mogelijkheden van
dit instituut der openbare scholen. Ook ik heb
als ouder van deze gelegenheid een dankbaar ge»

bruik gemaakt en werd er daardoor als vanzelf

toe geleid, om -over de kwestie een en ander in

het midden te brengen. Bespreking toch van de
mogelijkheden, die in het nieuwe K.B. zitten, kan
de betekenis en de werking van het instituut

oudereommissies slechts ten goede komen.
't Is niet mijn bedoeling, om een 'bespreking te

leveren van het gehele K.'B. en evenmin om te

trachten in een volledige vergelijking het ver»

schil te schetsen tussen de oude en de nieuwe
toestand. Ik wil met dit artikel slechts de aan»

dacht vestigen op één bepaald punt uit het nieu»

we K.B. en daaromtrent mijn zienswijze onder de
aandacht brengen van belangstellende betrokke»

nen-
(Het betreft art. 16, tweede alinea, die aldus

luidt:

De leiding van deze bijeenkomsten berust

bij het hoofd der school, tenzij het huis»

houdelijk reglement bepaalt, dat deze be»

rust bij den voorzitter van de' oudercom»
missie, of bij het lid der oudercommissie,

;dat hij in zijn plaats daartoe aanwijst.

Van het 32 artikelen tellende K.B. is dit m.i-

wel een der belangrijkste, omdat het
_
voor de

nieuwe oudereommissies de mogelijkheid schepV

tot een zelfstandigheid, als bij de oude toestand

werd ontbeerd, zeer ten nadele van het instituut.

Wel is nog niet dwingend voorgeschreven, dat

do leiding van de ouderavonden berust bij den
voorzitter der oudercommissie, maar de mogelijk»

heid daartoe bestaat bij de vaststelling van het
huishoudelijk reglement, 't Komt er dus maar op
aan die mogelijkheid te gebruiken, als men ten»
minste overtuigd is van de wenselijkheid ervan.
Die wenselijkheid te betogen is het speciale doel
van dit artikel.

Daartoe wil ik beginnen met de opmerking,
dat de levensvatbaarheid alsmede de activiteit

van het in 1920 ingestelde instituut der ouder»
commissies niet zo heel groot is geweest. Wel
was er belangstelling voor te wekken door een
beroep te doen op het belang der ouders bij goed
onderwijs aan hun kinderen, maar al heel gauw
verflauwde do belangstelling, doordat de ouder»
avonden min of meer gezellige onderonsjes ble»
ken te zijn. Met kunst en vliegwerk moesten weT»
dra de ouders tot een bezoek aan de ouderavon»
den worden gebracht, waar ze dan dikwijls ver»
gast werden op een lezing over een of ander
onderwerp, dat met het onderwijs al bitter wei»
nig te maken had. De grootste attractie der
ouderavonden was en bleef de gelegenheid voor
de ouders om eens even mondeling contact te
hebben met de onderwijzers hunner kinderen.
Bij de meeste scholen is hiertoe echter ook op
gewone schooldagen volop gelegenheid, en dit
contact is spontaner en beter.

Daardoor was het ook weer geen wonder, dat
het contact tussen „school en huis" vaak niet
meer was dan een vriendelijk praatje. Voor op»
lossing van moeilijkheden en bezwaren van
„school" en „huis" over en weer was op de ouder
avonden — tenminste voor zover ik ze heb mee»
gemaakt als ouder en als onderwijzer — weinig
of geen gelegenheid.

Het gevolg hiervan was dat èn ouders en onder»
wijzers ten opzichte van een ouderavond meestal
een onbevredigd gevoel hadden, ofschoon ze te
welwillend waren om elkaar dit te zeggen, en
omdat ze liever ook geen afbreuk deden aan de
toch al niet zo grote levensvatbaarheid van het
tere wicht, dat ouderavond heet, en dat door een
of meer enthousiaste oudercommissie»leden zo
liefderijk werd verpleegd. Dat er van de ouder»
commissies en ouderavonden niet meer geworden
is dan ervan werd, ligt dan ook niet aan de leden,
de ouders of de onderwijzers. Dit ligt m.i. aan
het ontbreken van de voor ieder lichaam nood»
zakelijke vitamine „zelfstandigheid".

Weliswaar moet worden gestreefd naar de
grootst mogelijke harmonie tussen school en
huis, omdat in. die_sfeer-.de, beste vruchten voor
het onderwijs worden opgeleverd, maar als

die harmonie er niet is — en op hoeveel scholen
is dat 'het geval — geeft het niets om net te doen
(te moeten doen), alsof die harmonie er wel is.

Indien er dan over en weer een zekere mate van
zelfstandigheid bestaat, kan men over de moei»
lijkheden en bezwaren gaan praten en ze tot een
redelijke oplossing brengen.

In de verhouding van „huis" en „school" is het
daar net eender mee gesteld als in de verhouding
„onderwijzers" en „hoofd". Tegenover een auto»
cratiscli hoofd is de zelfstandigheid der onder»
wijzers nihil, dus kunnen de moeilijkheden — en
die -zijn daar juist vele — niet door redelijk over»
leg worden opgelost, en zo wordt het nadeel voor
werkelijk opvoedend onderwijs met de dag ern»
stiger.

De tot heden bestaande oudereommissies vorm»
den tegenover een dergelijk hoofd — en die zijn

nog geenszins een fictie — evenmin als de onder»
wijzers het zo noodzakelijke tegenwicht. Op de
scholen met zulk een 'hoofd werden de ouder»
avonden tot een plichtmatig voldoen aan de wet»
telijke voorschriften: één ouderavond per jaar
was daar het maximum, en het autocratische^

hoofd, dat de leiding der vergadering in handen
had, sneed alles af wat hij — vaak zeer ten on»
rechte — voor zijn heilig huisje „het gezag" con»
trabande achtte. De drukkende sfeer in een der»

gelijke samenkomst deed je de verzuchting sla»

ken, dat het maar gelukkig was, dat er niet meer
dan één ouderavond per jaar voorgeschreven was.

Wanneer daarentegen de leiding der vergade»
ring berust bij den voorzitter der oudercommissie,
dan zal dat op scholen waar de verhouding goed
is, doordat er een gemoedelijk en democratisoh
voelend man aan het hoofd staat, niet zoveel
verschil maken, doch in gevallen als zo even aan»
geduid zal de oudercommissie en met name de
voorzitter het in zijn hand hebben werkelijke
moeilijkheden en bezwaren tot een oplossing te

brengen.

En 't is — als overal — juist voor die lastige

gevallen, dat er een reglement nodig is, pmdat
dit 'bij eventuele disharmonie de rechten en ver»

plichtingen over en weer bepaalt. Als een ouder»
commissie met i't\ ouderavonden ook in de toe»

komst niet in staat zal blijken om de ellendige

geest aan een of andere school te verbeteren,
dan zal de door dit K.B. mogelijk hernieuwde
belangstelling der ouders voor het instituut ouder
avonden aan zulke scholen ook thans heel spoe»
dig verflauwen, ten nadele van het onderwijs.

Daarom acht ik 'het zo gelukkig, dat dit nieuwe

K.B. aan de oudereommissies 'de mogelijkheid

biedt van grotere zelfstandigheid — ook nog in

enkele andere artikelen — en ik hoop dan ook,

dat men niet in een overmaat van gemoedelijke
welwillendheid jegens het hoofd deze gelegenheid

zal negeren, 't Is beter, dat de in het huish. re»

glement vastgelegde zelfstandigheid nooit zo

scherp gebruikt behoeft te worden, dan dat men
zich achteraf zal moeten beklagen over gebrek

aan zelfstandigheid. 'Laat men niet vergeten, dat

de ouders in de oudercommissie moeten kunnen
zien hun pleitbezorger, niet alleen bij B. en W.,
maar ook 'bij en desnoods tegenover het hoofd
en/of verder personeel der school. Hoe meer een

oudercommissie dat kan en wil zijn, hoe meer
levensvatbaarheid het instituut zal hebben en hoe
nuttiger het zal werken voor het onderwijs. Thee,

koekjes en sigaren zullen dan niet meer nodig

zijn om do ouders te trekken. Ze zien dan van»

zelf wel het nut der ouderavonden-in.

Dictatortjes in school zijn fataal voor het

onderwijs en de opvoeding aan zo'n school. De
autoriteiten zijn meestal niet in staat om de

machtswaan van zo'n autocraatje te beteugelen,

de oudereommissies zullen dit met het nieuwe

K.'B. wèl kunnen, als ze er maar uithalen, wat er

ten bate hunner zelfstandigheid uitgehaald kan
worden.
Het is dunkt me wel duidelijk, dat de samen»

stelling van het huishoudelijk reglement een kwes»
tic is, waarbij niet alleen de commissieleden maar
ook alle ouders belang hebben. Ten zeerste ver»
dient het m.i. dan ook aanbeveling om het op»
gemaakte huishoudelijk reglement aan het oor»
deel ener ouderavond te onderwerpen, alvorens
dit ter goedkeuring voor te leggen aan B. en W.
(art. 11).

Nu er volgens 'het nieuwe K.B. ook aan de
Ulo»scholen een oudercommissie moet zijn, en
deze aan do Ulo»school te Zandvoort bereids is
gevormd, moge ik als betrokken ouder dit artikel
besluiten met de hoop uit te spreken, dat ook
deze commissie een ouderavond zal uitschrijven
ter bespreking van het door haar samengestelde
huishoudelijk reglement. Zij dient er het onder»
wijs mee èn de democratie.

'Een desbetreffend verzoek heeft de Commissie
reeds bereikt en zou alsnog door meerdere ouders
ondersteund kunnen worden.

R. de Jong.

Een gegronde klacht!

Zandvoort staat in 't bijzonder bekend als een
„klets"»dorp en hoewel men tegen deze klacht
sceptisch kan staan, zullen we proberen U iets
naders te vertellen of beter gezegd U iets uiteen
te zetten. De badplaats bestaat des winters uit
ruim negenduizend zielen en het is niet veel ge»
zegd, indien men kan beweren ruim 2000 perso»
nen te kennen. Vooral des winters heeft men dan
de tijd elkaar eens beter te bekijken en te be»
oordelen, hoewel dit laatste juist het moeilijkste
is. 'Des zomers heeft men het te druk en worden
verschillende zaken naar de „gezellige" winter»
maanden verschoven. Zodra de badgasten ver»
trokken zijn en de boel is opgeknapt, 'begint men
eens rond te kijken. De bestuursleden zoeken
elkaar eens op en talrijke vergaderingen zijn hier»
van het gevolg. /

Ook het politieke en godsdienstige leven ont»
waakt weer en men ziet de colporteurs van enige
groepen weer elke week hun vaste posten bezet»
ten. Maag niet de politiek komt ook „de beoor»
deling" voor de dag en talrijke praatjes doen de
ronde, nog verscherpt door de buitenlandse poli»
tiek. De hartstochten worden wakker en men
gaat elkaar weer in klassen indelen. U bent van
deze kerk en U bent politiek zo georiënteerd.
Bleef het daar maar bij! Ieder mens heeft in ons
land toch het recht er een politieke overtuiging
op na te houden en 'hiervoor uit te komen. 'We
zouden tegen iedereen willen zeggen, respecteer
dat en blijf menselijk!
Want wat ziet men hier gebeuren? Men bekijkt

elkaar als vijanden en men groet elkaar bijna of
niet meer, want stel je eens voor, dat anderen
dit zien

Indien men iemand van zijn eigen overtuiging
in een winkel van een tegenstander inkopen ziet
doen, begint men reeds aan dien persoon te twij»
felen;de volgende maal vertelt men aan zijn vrouw,
dat meo B. ook in die winkel zag staan en men
had een pret! 'Nou, men begrijpt, van den een gaat
het op den ander over. E. zegt dan al,dat hij B.
voor een bepaald persoon aanziet, doch F. zegt
al, dat het zo is! En K. durft er zijn vingers voor
op te steken, want B. heeft het hem zelf ver»
teld Wie durft die „zekerheid" nog te ont»
kennen?
Een ander geval: „Men" heeft gezien of ge»

hoord (van wie is onbekend?!), dat L. op de ver»
gadering van die politieke vereniging was. Wat
is er echter van waar? Dat L. diezelfde avond in
verband met de te verwachten Sint»Nicolaas»
drukte zijn etalage heeft opgeknapt, hetgeen door
verschillende personen bevestigd kan worden.
Toch blijft het praatje aanhouden en wie is de
dupe! L! Deze heeft geen flauw benul van wat
er over hem gekletst wordt en bemerkt echter
wel, dat hij verschillende klanten niet meer in
zijn winkel ziet. De gevolgen kan men wel ra»

den
Heeft een winkelier niet het „recht" om poli»

tieke vergaderingen uit belangstelling te bezoe»
ken? En is dan na afloop de man meteen een aan»
hanger van een bepaalde groep? En waarom mag
diezelfde man wèl op andere politieke vergaderin»
gen komen, maar juist op die ene vergadering
niet?
En indien men geen geld heeft door lang»

durige werkloosheid en men collecteert voor
vluchtelingen, doch de werkloze kan geen dubbel»
tje missen en zegt dat tegen de collectrice, waar»
om wordt die werkloze dan voor een bepaald ge»

oriënteerd persoon uitgekreten?
Is men dan „verplicht" aan deze collecte mee

doen?
Tientallen vragen kunnen we nog stollen, maar

niet beantwoorden, want „men" weet het toch
beter.
Maar waarom die ophitsing van de ene groep

tegen de andere? Waarom die haat en nijd?
Waarom koopt men bij den een wel en den ander
niet? Waarom dat geklets over elk persoon? Moe»
ten wc dan niet allen leven? Of moet de één op
onjuiste beweringen maar met zijn winkel ten
ondergaan? Heeft men den vijand dan goed be»
streden? Het is maar een vraag
Waarom eist men voor zichzelf het „recht" op

om te oordelen en te veroordelen? Nogmaals:
respecteer een tegenstander, maar maak hem niet

brodeloos. U wilt toch ook niet ten ondergaan of

uit uw betrekking ontslagen worden om uw ge»

loofs» of politieke overtuiging? En vooral wilt

u dat ontslag niet, omdat uw werkgever verkeerd
over die geloofs» of politieke overtuiging is inge»

licht. U wilt zich dan toch tegen die „praatjes"

verweren? Daar heeft u recht op, ja, dat kunt U
zelfs eisen!

Maar dat moet U ook toestaan aan winkeliers

e.d. personen.d ie door „men" worden aangevallen,

becritiseerd en veroordeeld!!
We spreken dan ook de wens uit, dat in Zand»

voort do „praatjes" de wereld uitgaan, want
velen worden nu „onschuldig" de dupe, vooral

de winkeliers. In een vrij land moest dit onmoge»
lijk zijn. Er is voor allen nog veel goed te maken!

J.G.B.

(Vervolg op pag 3.)

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

SPORT

VOETBAL.
Zandvoort—De Germaan,
droevige vertoning.

De wedstrijd Zandvoort—De Germaan, Zon»
dag gespeeld, is als gevolg van een heel zwakke
leiding, ontaard in een de naam „sport" niet
waardige vertoning. Een paar belhamels aan de
zijde der Germanen hebben de hele wedstrijd in
de war gestuurd; het was jammer, dat de scheids»
rechter tegen een 3»tal boosdoeners in de aan»
vang reeds niet voldoende optrad, wellicht was
er -dan nog wat te redden geweest. Want toen
enkele spelers voor eigen rechter gingen spelen,
was de aardigheid er spoedig af.

Gedurende de tijd dat er werkelijk gevoetbald
werd, maakten de bezoekers een minder zawkke
indruk dan onze plaatsgenoten, bij wie het ploeg»
verband geheel en al zoek schijnt te zijn. Wellicht
zouden we een betere indruk van de voorhoede,
althans van de vleugelspelers, hebben gekregen,
wanneer de invallerspil zich maar wat minder
had bezig gehouden met z'n tegenstanders in
plaats van met de bal.

In deze wedstrijd debuteerde Andr. Weber op
de middenvoorplaats, welk experiment, (zoals we
reeds voor de wedstrijd voorspelden) tot een mis»
lukking was gedoemd. Een speler, die uitmunt
door de wijze waarop hij zijn medespelers het Ie»

der afgemeten voor de voeten weet te plaatsen,
hoort niet op een plaats in het elftal waar hij
tot afwachten veroordeeld is.

De rust was ingegaan met een —1 achterstand
(een onhoudbaar boogballetje van Oomstee).

Eerst geruime tijd na de hervatting wisselde
A. Weber met Bloemendal van plaats, en reeds
in de eerste seconde dat laatstgenoemde zijn oude-
plaats innam, bezorgde een hard schot van zijn
voet Zandvoort de gelijkmaker. Twee strafschop»
pen boden toen de geelblauwen volop gelegenheid,
de verdiende leiding te nemen, doch beide penal»
ty's werden gemist. Zandvoort kreeg enkele cor»
ners te nemen, welke op links door Bloemendal,
met z'n rechterbeen onberispelijk werden geno»
men. Telkenmale zweefde de bal voor de dcre!»

mond en het was uit zo'n hoekschop, dat Sehui»
ten er in slaagde met een kopbal z'n club de lei»

ding te geven. 2—1.

De Stand.
De eerste helft van het programma is nu achter

de rug en, mede door het gelijke spel van Bloe»
mendaal tegen Schoten, staan de geelblauwen
slechts 3 punten op de leiders achter. Dat is niet
erg, vooral als men 'bedenkt, dat ploegen als V.
V.A., T.I.W. en Aalsmeer er steeds beter in ko»
men en de leiders tegen deze elftallen nog wel
een of meer punten zullen verspelen.
Het komt ons voor, dat Zandvoort nu niet al

te v.eel meer moet gaan experimenteren. Ploeg»
verband is een eerste vereiste en de talrijke wijzi»

gingen kunnen dit verband niet brengen. Wellicht
zal men J. Keesman, mits deze leert voorzetten,
de voorkeur geven boven v.d. Bos, die momenteel
een vermoeide indruk maakt.
Zeemeeuwen neemt een plaats in de onderste

regionen in. Wel is er nog geen direct gevaar,
maar oppassen is toch de boodschap. Een elftal,

dat Bloemendaal in een uitwedstrijd weet te klop»
pen, hoort niet op de onderste plaats thuis.

A.s. Zondag.
wordt aan de tweede competitie»helft begonnen-
Bloemendaal moet naar V.V.A., en dat zou de
withemden nog wel eens kunnen tegenvallen. Zee»
meeuwen gaat naar De Germaan en het is te

hopen, dat de bond voor een beteren scheidsrech»

ter zal zorgen. Tenslotte ontvangt Zandvoort het
lang niet malse Schoten; niemand verwacht we»
der een 5—1 overwinning, maar als alle spelers

van begin tot eind hun beste beentje voorzetten,

kunnen de punten toch wel in Zandvoort blijven.

J.S.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „ZANDVOORT"

Met veel moeite is het aan Zandvoort 1 gelukt

van de Germaan te winnen. Zandvoort was wél»
iswaar geregeld iets sterker, maar de verdediging
van de bgzoekers was van prima kwaliteit.

In de tweede helft werd het een minder faire

kamp. De scheidsrechter moest geregeld waar»
schuwingen en vrije trappen toekennen. De links»

half van De Germaan bezondigde zich nogal aan
velo overtredingen, waarop jammerlijk enkele
spelers van Zandvoort reageerden.

We hopen, dat in het vervolg onze spelers zich.

beter zullen beheersen en in dergelijke gevallen
het hoofd koel weten te houden. Men bereikt er
niets mee en de vereniging wordt er in de regel

de dupe van.
Zandvoort 3 deed goed werk om van Haarlem

5 te winnen en nogal in een uitwedstrijd. Een
2— achterstand werd fraai in een 4—2 over»

winning omgezet. Gaat zo voort, heren!
Zandvoort 4 moest in R.C.H. 7 z'n meerdere

erkennen. Met 3—1 werd hier verloren.

Zandvoort 5 deed het beter en zegevierde met
5—2 over R.C.H. 10.

Tenslotte won junioren B van E.H.S. jun., die

onvolledig verscheen, met' 13—0.

Wat er Zondag te doen is.

Zandvoort 1 heeft a.s. Zondag wederom een



H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

zware thuiswedstrijd, n.1. tegen Schoten. De eer?

ste wedstrijd won Zandvoort met 5—1. Dat was
o.i. de be6te wedstrijd die Zandvoort tot nu too
heeft gespeeld. Na die tijd ging het steeds slech»
ter. We hopen, dat het een sportieve wedstrijd
mag worden. Indien Zandvoort zijn spel weet te

ontplooien, dan behoeft niet verloren te worden.
We wensen ons eerste elftal veel succes.
Zandvoort 3 ontvangt om 10 uur E.T.O. 1. We

hopen, dat ons derde op de goede weg voort blijft

gaan en z'n best zal doen om te overwinnen.
' Om 10 uur speelt Zandvoort 4 uit tegen T.H.B.
2. Zal het nu een overwinning worden, heren?

Zandvoort 6 gaat op bezoek bij D.K.T. 1, en
zal het zwaar te verantwoorden krijgen. Zand*
voort jun. b speelt thuis om 10 uur tegen R.C.H,
jun. e en zal wel weten te winnen.
Tenslotte speelt adspiranten a tegen Zeemeeus

wen adsp. a Zaterdagmiddag een vriendschappen
lijke wedstrijd. Deze wedstrijd wordt gespeeld
op het Zeemeeuwenoterrein. Aanvang 2.30 uur.

Tenslotte delen we onze leden mede, dat voort»
aan de terreinafkeuringen voor de uitwedstrijden
worden bekend gemaakt bij den heer Verloop,
Grote Krocht. Dus niet meer in de Haltestraat.

J.K.

MIEP VAN EGEREN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

UITSLAG R.K.F.
T.Z.B. 1—H.B.C. 4, 2—0.

GOLF.
Op de banen van de Kennemer Golf* en Country
Club werd Zondag de maandelijkse wedstrijd ge»
speeld, IS holes handicap medalplay.
Winnaar werd A. A. Jennings, 20, 73. Verder

waren er goede scores van: Th. A. v.d. Laan, 18,

74 en W. Rothbarth, 15, 74.

HANDBAL — O.S.S.
De 4—1 overwinning heeft er bij de heren de

moed een beetje ingebracht en daarom moet er
in de tijd tot aan de tweede helft der competitie
onderling en vriendschappelijk worden gespeeld.
Dit is een gelegenheid voor ieder, die wat voor
de handbalsport voelt of er mee wil kennis ma»
ken, een gelegenheid om eens te komen spelen.

A.s. Zondag wordt er virendschappelijk gespeeld
om 10.30 op het terrein Zandvoortselaan. Alle
leden en belangstellenden moeten aanwezig zijn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secr. G. J. de Joode. Stationsstraat 2, Tel. 2358
Uitslagen van Zondag 11.:

Zeemeeuwen 1—E.D.O. 2, 4—2 vriendsch.
Zeemeeuwen 3—T.H.B. 2, 3—

3

Vastgesteld voor Zondag a.s.

De Germaan 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.
Zeemeeuwen 2—Rodi 2, 2 uur.

Schoten 3—Zeemeeuwen 3, 10 uur.
Zeemeeuwen 4—Hillinen 4, 10 uur.

/Idspiranfencompefifi'e;
Zeemeeuwen A—Zandvoort A, vriendsch.
Zeemeeuwen B—T.H.B. A, 2.30 uur.

De volgende leden hebben resp. voor het eerste

en tweede elftal een aanschrijving ontvangen:
J. H. Hennis, A. v. Duijn, S. Sebregts, A. Keur,
W. Keur, G. de Wid, Jac. Franssen, A. Paap 88,

C. K. Draijer, I. Druijf, K. G. Hendrikse. Voor
het tweede elftal Joh. Schaap, A. Paap 87, R. v.d.

Mije, C. Koper, Alb. Koper, Jb. Molenaar 76, J. v.

d. Bos, E. Loos, F. G. Gerritsen, A. Visser en
C. van Duijn.

Als reserve spelers zijn aangewezen resp. Jb.

Keesman 44, W. Visser, A. Paap 86 en voor het
tweede elftal M. Slagtveld en H. Halderman.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering in café
Bluijs, Haltestraat 25.

Wijnen
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

GESLAAGD KINCERFEEST.
Reeds weken geleden was men in de kringen
van de Zandvoortse Bestuurdersbond en de

A-J.C. bezig een Sint Nicolaasfeest voor de kin»

deren van de leden te organiseren. Verschillende
lijsten circuleerden, terwijl men voorts oud
speelgoed liet ophalen. Van alle kanten verkreeg
men medewerking, doch nu pas begonnen de
moeilijkheden. Een aantal werkers was dagen
achtereen bezig om het oude speelgoed in nieuw
om te toveren. Van een locomotief mankeerden
enkele wielen, van een pop een arm, terwijl een
ledikantje er haveloos uitzag. Dit was echter niet

erg, want alles werd keurig gerepareerd en ge»

schilderd of genaaid. Op het laatst had men ge»

noeg speelgoed om twee honderd kinderen een
geschenk van Sint Nicolaas te geven.
Er heerste Zondagmiddag dan ook in Ons Huis

een zeer gezellige drukte.
„De Trekvogels" van de A.J.C, voerden op aar»

dige wijze op het omgewerkte sprookje „Hans en
Grietje", wat met volle aandacht door de klein»

tjes werd gevolgd. Ook de tractaties lieten zich

zeer goed smaken, doch allen wachtten in span»
ning op de komst van den goeden Sint en zijn

Knecht. Er werd gezongen honderd»uit, maar allen

•waren toch blij, dat de zak er niet aan te pas
kwam. Aan het slot van de geslaagde middag
kregen alle kinderen een geschenk uit de handen
van Sint Nicolaas. .Het was niet alleen voor de
kleintjes, doch ook voor de ouderen een blijde

dag

„OP HOOP VAN ZEGEN"
De toneelvereniging „Op ï-Ioop van Zegen"

heeft in studie genomen het toneelspel „Sonja"
in drie bedrijven van Jan Fabricius. Op Zaterdag
21 Januari a.s. zal dit stuk worden opgevoerd.

AANGESPOELD.
Woensdag spoelde voor het Noorderbad het

lijk aan van een koe. Het stoffelijk overschot
werd naar de vuilnisbelt vervoerd.

GEMEENTE BEDRIJVEN.
De heer W. O. K. Kalhmann, chef de bureau

van Bouw» en Woningtoezicht, is bij raadsbesluit

(besloten zitting) benoemd tot Adj. directeur van
de Gemeente Bedrijven alhier, terwijl de heer
H. A. B. Valleggia, thans klerk bij de Gem. Be»
drijven, overgeplaatst werd naar Woningtoezicht
als administrateur.

v^-^4^ jfe /IcnMiv
EEN VERBETERING.

De Grote Krooht zal volgend jaar geheel wor»
den herbestraat. Voorts bestaat het plan om het
weggedeelte aan de noordzijde één meter breder
te maken.

SPANJE.
Nu door het grote voedselgebrek onder de

Spaanse burgerbevolking de kans op het uithre»
ken van avitaminosen, vooral onder de kinderen,
zeer groot is, heeft de MedischsHygicnische Com»
missie van „Hulp aan Spanje", afdeling van de
„Centrale Sanitaire Internationale", reeds enige
tijd geleden een oproep gedaan om ook in Neder»
land steun te geven aan de internationaal gehou»
den vitaminen»actie.
Reeds ontving de MedisclwHygiënische Com»

missie 8000 flacons vitaminen AD, terwijl dezer
dagen opnieuw een even grote schenking van 120
liter vitaminen AD, waarvan--de verkoopwaarde
eveneens ƒ 12000,— bedraagt, afgestaan werd
door een der grote Nederlandse filrma's. Boven»
dien werden verschillende grote zendingen lever»

traan ontvangen: een zending van 220 liter, één
van 100 liter en één van 100 flacons.

Als bewijs, hoe nodig deze vitaminesproducten
zijn, kan dienen, dat zodra bekend werd, dat bo='
vengenoemde schenkingen verkregen waren, men
verzocht de snelst mogelijke weg van transport
te willen gebruiken.
Bijdragen kunnen gestort worden op giro»reke»

ning 306660, of gezonden worden naar het kan»
toor der Commissie „Hulp aan Spanje", Keizers»
gracht 495a, Amsterdam»C.

P'oor Zandvoort: Oosterparkstraat 50 en de an=
dere "bekende adressen.

„EXCELSIOR"
Willen de leden er om denken dat er aanstaan»

de Maandagavond repetitie is in Ons Huis. Aan»
vang 7 uur voor Accordeons; 8.15 uur voor Mond
harmonica's. Wij rekenen op uw komst.

WAT 'EN HOE
sprak de hr Van Geelkerken, te Zandvoort.

Namens den heer Van Geelkerken, als plaats»
vervangend leider der N.S.B., heeft Mr. Van Ves»
sem de volgende klachten ingediend:

Bij den Officier van Justitie' te Amsterdam:
1. Tegen den heer Henri Polak op grond van

een beledigend artikel in de bladen van „De Ar»
beiderspers", waarin o.a. de leugen verteld wordt,
dat de heer Van Geelkerken op een vergadering
te Zandvoort zou heftben verklaard, dat hij de
Joden „nog veel kwaadwilliger" zou hebben be»
handeld dan in Duitsland geschied is, terwijl de
heer Van Geelkerken juist de wijze van optreden
tegen de Joden in Duitsland had afgekeurd, en in

welk artikel de heer Van Geelkerken door den
heer (Polak met duivel en satan wordt gelijkge»

steld.

Bij den officier van Justitie te Haarlem:
2. Tegen Ds. N. Padt, predikant van de Ned.

Herv. Gemeente te Zutphen, op grond van het
vertellen van dezelfde leugen in een vergadering
te Zandvoort wegens laster.

Het in ons blad gegeven verslag van het de5»

betreffende gedeelte van de rede des heren Geel»
kerken wordt door dezen dus blijkbaar als juist

erkend; daarover werd bij ons weten tenminste
nog geen aanklacht ingediend,

*

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 25 Nov. tot en met 1 Deo. 1938.
Geboren: Theodorus Gerardus Jacobus, zoon

van H. A. M. Berkhout en A. M. M. Bakkenho»
ven, Kerkstraat 17.

Gehuwd: W. A. van der Moolen en J. E. de
Muinck, Burg. Beeckmanplein 11.

Overleden: J. Koning, oud 50 jaren.
Gevestigde personen:

J. C. van Dalen, van Haarlem, Kostverl.straat' 74.

Opgave van 2 tot en met' 8 December 1938.
Geboren: Paul Fredrik, zoon van F. C. A. Wie»

senhaan en J. J. Reedeker, van Oldenbarneveld»
straat 10.

Ondertrouwd: S. A. Kef en C. H. Meij, Paral»
lelweg 43; J. Groen en iH. v.d. Molen, Heemskerk»
straat 10.

Gehuwd: C. J. Flipse en G. E. van Tussenbroek
Haltestraat 37.

Overleden: J. Visser, oud 82 jaren; J. C. W.
van der Pol, oud 88 jaren.

Gevestigde personen:
C. J. Schildmeijer, v. Assendelft, Oosterparkstr.19

PRIJSVRAAG „VOOR HET KIND*'
„De Ronde door Nederland"

De naamkaartjes van deze 12 personen geven,
bij oplossing, elk een Nederlandse plaats te zien.

Is de oplossing juist, dan geven de Beginletters
der plaatsnamen — verticaal gelezen — iets te
zien, waarvan wij hopen, dat leder Nederlander,
oud en jong, deze maand een grote hoeveelheid
zal gebruiken. Achter ieder volgnummer is tel»

kens de provincie aangegeven, waarin de plaats
is gelegen.
„De Ronde door Nederland" Iaat U zien wat

bedoeld wordt:
1. N.B A. Heuvel, Kats.
2. N.H. — L. P. Man, .Ide.

3. Dr. — Dr. U. O. Derwin, Echt.
4. NjH Dr. Ch. V. Duit, Een.
5. Gld. — R. Veen, Ede.
6. Dr. — O. W. L. Urn, Drie.
7. Fr. — Zw. Wein," Gaast, Ede.
8. Limb. — Ina Nuis, Heeg.
9. Utr. — Gr. Kan, Oene.

10. Gr. — U. Man, Tiel.

11. Utr Lt. O. Loors, Een.
12. N.B. — R. S. Donk, Oene.

Prijzen: Hoofdprijs: Uitgeloofd door H.KjH.
Prinses Juliana, een geschenk ter keuze van de
winnaar(ares), ter waarde van ƒ 100,— ; tweede
prijs: Philips Radio 753 A met automatische druk»
knopafstemming; derde prijs: Een 44»delige Cas»
sette Gero»Zilver, aangeboden door de N.V.
Gerofabrick, Zeist; Voorts: Veertien Philips»
radiotoestellen 470 A; twee retourbiljetten Am»
sterdam of Rotterdam—Southampton (Mij Ne»
derland—Rotterd. Lloyd); een E. M. Jaarsma»
haardkachel; enkele retourbiljetten K.L.M.; enige
jubileumportretten van H.M. de Koningin in zwa»
re lijst; vele prachtige etsen; aquarellen in lijst;

enkele honderden kleinere prijzen.

Oplossingen. — Deze moeten worden geschre»
ven op briefkaarten — vooral geen brieven! —
gefrankeerd met tenminste 2 kinderpostzegels
van 5 cent frankeerwaarde (prijs 8 cent ieder) en
uiterlijk 23 December worden ingezonden aan het
adres:„Kïnderpuzz"e" Nicolaïstraat 17, Den Haag.

Trekking. — Trekking der prijzen op 29 Dec
a.s., ten overstaan van Notaris Mr. S. K. D. M.
van Lier, te 's Gravenhage. Trekkingslijsten wor»
den niet toegezonden. De prijzen worden franco
afgeleverd, uiterlijk 15 Januari a.s.
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H ET IS BIJ ONS 'T

GEZELLIGST LEZEN
daar wij voor elk wat wils hebben

Wij ontvangen steeds de nieuwste boeken
van de bekendste schrijfsters en
schrijvers.

2706 Boer, Jo. Catherina en de Magnolia's.

2713 Coolen, A. Herberg ia 't misverstand. y
2711 Dine, S. v. De. moordzaak Kenting.

2719 Hers, A. Het heilige leven.

2714 Heijde, M. ter. Njaï.

2715 De weg door het leven.

2708 Horton, R. J. Bannister knapt het' op.

2709 Een bandiet erft een ranch.

2710 Het einde van de prairie.

2725 Iependaal, W. v., Adam in ongenade.

2716 Rearton, C. Met de camera door oerwoud!
en steppe.

2722 Last, Jef. De laatste waarheid.

2712 Middendorp. H. Het mysterie van de
gele envelop-

2704 Philtine. Obcessie.

2721* Plant. De kist met de grote S.

2702 Rice. E. Hudson»symphonie.

2707 Ruch, B. Bruidegom op zicht.

2724 Servaes, A. Moeder Liesbeth.

2723 Schendel, A. v. De wereld een dansfeest.

2705 Stoke, Melis. Luchtvacantie.

2720 Ypma, Jo. Toch in orde. (v.oudere meisje)

GEEN 1NLEGGELD
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Leesbibliotheek „GELRIA"

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 - Telefoon 2135
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HENK SCHUILENBURG
DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
Meer dan achthonderd orders
werden in de Sint Nicolaas»periode door
ons uitgevoerd. Voor ons ligt hierin het
bewijs, dat onze zaak de

TOONAANGEVENDE ZAAK
VAN ZANDVOORT IS

HET ADRES IS ALLEEN

GROTE KROCHT 5-7

Boek-, Kantoorboekhandel, Leesbibliotheek

„ESVE"
GROTE KROOHT 17 — TEL. 2231

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BBHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS»
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en V» kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop.

PETROLEUM PER LITER . . . 7J£ cent

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164

Visitekaartjes nodig 1

Dan naar:

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1, bij de Haltestraat, Telef. 2135 *

Ziet de etalage!

Rheumatiek
E

kan men voor een groot deel voor»
komen, maar dan moet men zich
voorzien van

g Waterdichte Schoenen

S regenlaarzen, warme pantoffels

S Wij hebben ze in alle maten voor

s jong en oud. — Een solied adres:

iSchoentiandelG.de Vries
HALTESTRAAT 55

iiiiiiiRiniHiiiaii
TEL. 2851

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

64. Het was maar 'n doodgewone hoop stro,

maar dank zij de emoties van die dag sliepen zij

als roosjes. De volgende ochtend liet de koning
zijn olifant Tommy komen. De poten van de Pes
gasus werden aan z'n staart gebonden en de vier
luchtreizigers klommen op z'n rug, terwijl de ko»
ning op Krulveer, zijn geliefde struisvogel plaats
nam. Zo gingen ze, gevolgd door de leeuwen, op
zoek naar de Pegasus.

65. Ka een halve dagreis vonden ze hem' nót*
steeds onaangeroerd, met z'n buikje in hë't ^arme
zand. ^e zetten hem weer op z'n poten, en kó'nine
Lippielappie, die ook lust had eens ecu toertje te
maken, nam op de bagagedrager plaats. En spoéW'
dig verhief de Pegasus zich majestueus, alsof hif'
trots was op z'n koninklijke last. De leeuwen ke-
ken hem verbaasd na, terwijl de struisvogel enTommy weer naar Krakibotje op weg- gingen.



Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen Persiaene

Xaat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken prijs f 10.

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Gedipl. Coupeur

Heden ontsliep zacht
en kalm, na een korts
stondige ongesteld»
heid, onze lieve Va»
der, Behuwd» en
Grootvader

Jan Carel Willem
van der Pol,

Weduwnaar van
Elisabeth Stroeve,

in de ouderdom van
ruim 88 jaar.

Zaandam,
I. J. Hoogwout

—

van der Pol.
N. Hoogwout.

Zandvoort,
A. C. van der Pol.

E. van der Pol.

en kleinkinderen.

Zandvoort, 4 Dec'38
Oosterparkstraat 3.

De teraardebestelling
heeft plaats gehad
Woensdag 7 Dec. j.I.

te Amsterdam.

©AT HAD U NIET GEDACHT
» dat uw «choentjos «66
llln, als n I o uw kondyn
worden goroparoera. Dal
19 «iet werk, dot «en wer-
Helijke „schoenmaker"
maakt.

SCHOENMAK'ERU

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank aan
Zr. van Thijn (Kinder»
pension Corrie) voor de
prima verzorging van ons
kind.

FAM. SWAAB,
Amsterdam, Dec. 1938.
Transvaalstraat 543

.

TE KOOP
FORNUISJE

zwart geëmaill., merk
Tijger.

Adres te vernemen bur.
Zandvoortse Courant.
Gertenbachs Drukkerij

GEVR. 15 Deo. of 1 Jan.

in gezin van 2 personen

Net flink Meisje

v.d. of d. en n., v.g.g.v.

Aanm. mevr. Harpman,
Dr. Smitstraat 10

GEVRAAGD:
Leermeisjes en

Meisjes voor de
huishouding

Wasserij Meulman.

TE KOOP: 2 pers. 3 de»
lig prima, blauw kapok

BEDSTEL
Prijs ƒ 17.50. Adres Wil»
lemstraat 3.

TE HUUR

.

Vrij Benedenhnis
bev. grote suitey serre,

waranda.keuken en berg»
plaats. Te bevragen:
Zeestraat 65.

ZEESTOWT69

GEVRAAGD:
DAGMEISIE

E. ,H. Brokmeier, Halte»
straat 50, alhier.

AFWEZIG
tot 4 Januari

G, A. van FRAASSEN. Arts
Praktijkwaarneming door de artsen
C. A. H. GERKE en C. J, TICHELAAR

Gemeente Zandvoort
De Commissie voor B»steun vraagt

prijsopgaaf
voor de levering van tenminste

GO Dekens
Leveringsvoorwaarden en inlichtingen te verkrij»

gen bij den DIRECTEUR VAN SOC. ZAKEN.

Alle soorten

DUINAARDAPPELEN
TE KOOP GEVRAAGD

GOEMANS
AARDAPPELENBEDRIJF
VOGELENZANG TELEF. 339

WONINGBUREAU
„KENNEWERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur«innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

OUDE GENEVER
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!.!!.!

Het adres is:

HL C» van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 10 tot en met Maandag 12 Dec.
8 uurl 3 dagen! 3 Opvoeringen van een groot
glansprogramma!

Optreden van den koning der komieken:
HAROLD LLOYD in

PROFESSOR PAS OP!
Een heedijke super schater»comedie! Kom bij ons
en lach, lach, lach! Wanneer hebt U voor het
laatst zo fijn, zo heerlijk alles»vergetend uitge»
schaterd? Velen zullen moeten bekennen dat het
lang geleden is. Voor 'n ieder, die enige uren van
ongekend amusement verlangt, brengt de koning
der komieken zijn laatste en allerbeste klucht.
De heerlijkste lachbui van uw leven wacht u des
ze week in ons theater.

Als' 2e hoofdfilm de wonderfilm van Warner:

BROADWAY CONDOLIER
met Dick Powell, Joan Blondell, Adolphe Mens
jou, Louise Fazenda, William Gargan, Ted FiO'
nito en his Band, de 4 Mills Brothers e.a.

Een zeldzaam mooi filmwerk, waarbij U van de
ene verrassing in de andere valt.

Een waar feestprogramma.Toegang iedere leeftijd

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,
Loge 90 et, alles inbegrepen.

i
X

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
^^ met optreden van den koning der komieken ^^^ Harold Lloyd in ^

Professor »»« *»«*pas op
Een daverende filmklucht,- zoals U zelden of
nooit zag. Entree: 20—30 en 40 et, alles inb-

DONDERDAG 15 DECEMBER _ 8 UUR
POPULAIRE VOORSTELLING

Reprise van de grootste succesfilm:

De Model-Echtgenoot
met Heinz Rühmann. De film welke een ieder
weer zal willen zien. — Entree 30 en 54 et, alles

inbegrepen. — Toegang boven 18 jaar.

HAAL VOOR DE FEESTDAGEN

muziek in

Uw huis
Oratoriums zullen worden uitgevoerd
en nog veel meer muziek slaande op
Kerstmis.

Vraagt eens een vrijblijvende demonstratie en U zult
verrukt zijn over de PRACHTIGE GELUIDSWEER-
GAVE van onze RADIOTOESTELLEN.

Ook op gemakkelijke betalingscondities.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SOHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 — TELEFOON 2974

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20

TELEFOON No. 2164

zal op DONDERDAG 15 DEC. a-s. 's morgens
10 uur een

VEILING
houden van diverse inboedels, w.o. een inboedel
wegens vertrek naar buitenland. Slaapkamer»am.
Huiskamer*am. met dressoir, kasten, ledikanten
met bedstellen, matting, kleden, tafels, rookfau»
teuils met kussen, glas» en aardewerk enz.

KIJKDAG WOENSDAG VAN 10—6 UUR.
Goederen voor deze veiling kunnen nog inge»
bracht, desverlangd gehaald worden.

GROTE KROCHT 20 — TELEFOON 2164
Op vertoon van Koopbriefje zullen daags na de

veiling reiszegels worden verstrekt.

(Vervolg van pag. 1)

DEMOCRATISCHE BRIEVEN
Nog eens de bezuinigingsziekt
te en haar gevolgen voor het
onderwijs, die in waarheid geen
bezuiniging is maar op de
duur veeleer 'n geldverspilling.

De minister van onderwijs beroept zich op de
schatkist, dit aangaande de lichamelijke opvoe»
ding op de school. De minister zegt wel dat zij,

die bij het examen voor l.o. akte hun bedreven»
heid in de lichamelijke opvoeding hebben bewe»
zen ook voor het geven in die leerjaren geschikt
geacht kunnen worden.

Dit is een heel goede verontschuldiging betref»

fende het eerste en voor het tweede, ja volgens
Zijne Excellentie zeker een mooi argument. Maar
vergeet Zijne Exc, dat heden ten eerste geen
jonge krachten op school zijn— die lopen naar de
steun of worden door de ouders onderhouden —

,

die voor deze taak berekend zijn, of denkt hij dat
een onderwijzer van 40—50 jaar nog met dezelf»

de ambitie dit vak kan onderwijzen, als die van
25—35 jaar, of de leraren in de lichamelijke op»
voeding, die zich altijd nog trainen en studeren,
kunnen vervangen?
De minister zal toch niet zo naïef zijn en zeg»

gen „zeker, een leraar die voor 25 of 30 jaar dit

examen van behendigheid heeft gedaan'
-

is nog
best in staat dit vak te onderwijzen al heeft hij

na die tijd hier niets meer aan gedaan; is nog
best in staat dit vak te onderwijzen ol heeft hij

voor het gewone onderwijs een klas van 50 of

60 leerlingen."
Houdt Zijne Exc. dan rekening met de eisen

welke heden worden gesteld aan dit vak „licha»

melijke opvoeding"? Hadden wij voor 45 jaar al

niet een gymnastiekonderwijzer op de Ö.L.S-?
Toen was het nog enkel marcheren, touw» en
stokklimmen en af en toe eens aan de rekstokken
en brug, maar hier hield het lichamelijk onderwijs
mede op.
Maar nu zijn we 40 a. 50 jaren verder en nu komt
er plotseling een tijd, dat de minister het niet

nodig vindt, want dit kost teveel. Dan maar terug

naar de tijd, waarin de lichamelijke gebreken van
het kind niet mede telden, terug naar de tijd,

toen het nog niet „de eeuw van 'het kind" was.
Moet nu al het goede wat wij hebben ondervon»
•den van goed onderwijs in lichamelijke opvoe»
ding en onderwijs in één slag opgeofferd worden
aan den God Mammon?
En nu nog iets over de leerlingenschaal van

286 leerlingen op een school met 7 klassen. Als
dan alle klassen gelijk bevolkt waren dan zou-den

er 41 leerlingen in een klas zijn. Mooi uitgerekend

op papier, maar de werkelijkheid is anders, voor»

al in de kleinere plaatsen, waar alles in het werk
wordt gesteld, om die 286 leerlingen te kunnen
krijgen, zodat het voorkomt, dat er in de 4e en
5e 'klasse heel vaak van 50 tot 60 ja zelfs 70 leer»

lingen zijn. Moeten nu de kinderen, welke niet

zo vlug van begrip zijn maar achterblijven en nog
één of twee jaren langer op school vertoeven
(wat dan toch ook geld kost) en later in het Ie»

ven een aanklacht zijn voor het onderwijs van
deze tijd, toen men dit ten koste van het kind
wilde opofferen aan de ziekte „bezuiniging". Ter»

wijl de regering alle examens voor alle mogelijke
rijksinstellingen zowel als particulieren waar
staatsexamens worden afgenomen, verscherpt.

Voor 45 jaar was het hoogste aantal kinderen
in een klas 42 waar de lokalen op werden ge»

bouwd, en nu, 45 jaar later, bijna een halve eeuw
later, zien- wij dit getal verhoogd tot 50 en 70

leerlingen in een lokaal wat gebouwd is voor ten

hoogste 35 kinderen. Waar blijft de hygiëne in

zulke klassen, waar de laatste jaren zo voor
wordt geijverd; hebben wij hiervoor zulke mooie
scholen die er van buiten uitzien met ruime fris»

se lokalen maar binnen meer dan overbevolkt
zijn? Steeds worden er woningen onbewoonbaar
verklaard in samenwerking met bouw» en woning»
dienst en volksgezondheid en brandweer, wan»
neer deze niet voldoen aan genoegzame ruimte.

En moet dit dan wel toegestaan worden in scho»
Ien, waar van 's morgens 9 tot 12 uur en van 2

tot 4 uur les wordt gegeven? Waar de onderwij»

zer nauwelijks tussen de banken door kan lopen

om bij de kinderen te komen, die zijn hulp nodig
hebben. Maar och, waarom zal de onderwijzer(es)

moeite doen de zwakkeren te helpen; deze moe»
ten maar opgeofferd worden aan meer bevoor»
.rechten, die beter en vlugger begrip hebben, laat

ze het dan maar weer 'n jaar overdoen. Want om
aan het getal van 286 leerlingen te komen moet
iedere halve meter van het lokaal benut worden.
Wordt dit getal niet bereikt, al is het er maar
één of twee minder, dan gaat er weer een leer»

kracht van school weg; men is toch immers niet

aan zijn aantal, wat weer betekent verslechtering

van het onderwijs, terwijl er 10»tallcn scholen
leeg staan en honderden onderwijzers zonder em»
plooi zijn.

'Een dezer dagen was ik op een school, waar
52 kinderen in een klas waren en tussen de ban»
ken geen plaats bijna was, waar de kinderen door
moesten om aan het bord te komen. Toen vroeg
ik mijzelf af, wie draagt de verantwoordelijkheid,
wanneer er eens in deze school brand uit zou
breken; wat zou er van deze kinderen terecht ko»
wen, wat zou er mede gebeuren? Heeft onze mi»
nister hier al eens aan gedacht, heeft hij nog kin»
deren van 10 jaar, die in zo'n kleine ruimte zijn
opgepakt, wat men een schoollokaal noemt? Wat
zou hij zeggen, als hij vader was van één van de»
ze kleinen, en hier aan dacht, dat zijn kina in

zo'n lokaal zat wat voor zo'n aantal veel te klein
is? Is het zo denkbeeldig, wanneer er brand uit
zou breken en slechts 'één of twee kinderen het
-vreselijke zouden moeten ondergaan van de vers
stikkings» of verbrandingsdood. (Ik denk hier aan
het geval te Hilversum, waar een pater een bios»
coopvoorstelling gaf). Zou deze bezuiniging het
leven van deze kinderen waard zijn?
Nu weet ik wel, dat er weer aangevoerd wordt:

„er is geen geld, dus moet er maar aangepast
worden." Maar kost het niet veel meer geld, wan»
neer deze kinderen later geen lichamelijke weer»
stand hebben en ten koste van staat en gemeente
in sanatorium of ziekenhuis moeten verpleegd
worden? Ja dit kost ook geld, veel geld, wat be»
spaard had kunnen blijven. Maar ook veel leed,
heel veel leed.
Ook het onderwijzend personeel, dat door over»

spanning in een zenuwinrichting of ander rust»
huis moet verpleegd worden, kost dit geen geld?
Buiten het leed, dat er in die onderwijzersgezin»
nen ontstaat en geleden wordt. Nu zegt onze mi»
nister wel, dat hem hier niets van bekend is, van
het onrustbarend aantal ziekteverloven, wat nog
steeds toeneemt. Dit kan ik mij niet indenken,
of laat hij zich hierin niet voorlichten, of leest

de minister van onderwijs deze verslagen niet,

wat hier over het onderwijs (want het hoort toch
onder deze rubriek thuis) en zijn- leerkrachten
wordt geschreven; laat hij dan de Telegraaf van
5 November 1.1. maar eens naslaan en lezen over
het Herstellingsoord voor onderwijzers te Lunte»
ren en zo zullen er zeker nog meer inrichtingen
zijn, die dit met cijfers kunnen aantonen.
Mogen wij ouders, verzorgers en opvoeders dit

nu maar zo aan ons voorbij laten gaan, zonder
een protest hierover te laten horen, zijn het niet
onze kinderen die opgepakt zitten in die lokalen,
zijn het niet onze kinderen waarvoor wij hebben
te zorgen, is het niet onze plicht om onze stem
tegen dit onrecht dat onze kinderen wordt aan»
gedaan te verheffen? Hebben wij niet lang ge»
noeg in ons zelf gemord en tegen elkaaT er over
gesproken, wat hiervan terecht moet komen.Maar
is de tijd nu niet gekomen nu de regering bij

monde van Zijne Excellentie botweg weigert ge»
hoor te geven aan de vragen van verschillende
kamerleden om toch niet verder te gaan met al

deze verslechteringen op onderwijsgebied. Nu Z-
Ex. doof blijft voor alle protestsvergaderingen,
welke de laatste tijd worden gehouden.
Dat wij nu eens uiteindelijk en openlijk onze

stem gaan verheffen en niet meer vragen, maar
eisen gaan stellen in 'het belang van ons kind om
goed onderwijs in ruime lokalen met niet meer
dan 30 hoogstens 35 leerlingen per klas. Laten wij

toch niet langer lijdzaam toezien, dat de regering
maar voortgaat met bezuinigen op het onderwijs,
maar vooral onze stem tegen dit onrecht laten

horen, het gaat om het recht maar bovenal om
de toekomst van ons kind! C.A.B.

NIEUWE TELEFOONABONNEES.
2857 Boort, P. van; Aannemer; Zandv.laan 233.

2227 Rouendal, D. van; Julianaweg 1.

286S Delforge, M.; Burg. Engelb.str. 36.

2871 Tadema, Auke, A-; Illustrator en Reclame»
tekenaar; Zandvoortselaan 247.

2953 Klein—Deus, Mevr. Wed. M.; Brederode»
straat.

GEZELLIGE AVOND.
Donderdagavond werd in de grote zaal van

„Ons Huis" een gemeente»avond belegd. De bij»

eenkomst werd geopend door Ds. D. Tromp, die

op amusante wijze een inleiding hield over de
„zorgenkindjes" van de Kerkvoogdij.
De heer A. Bakels vertoonde vervolgens „De

documentaire Haringfilm", welke met veel be»

langstelling werd gevolgd- Ook \enkcle andere
filmpjes vielen zeer in de smaak. Al met al een
gezellige avondl

COSTUMIER
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Bisenberger
Telefoon 2083 Van Ostadestraat 25

Sint Nicolaas is voorbij!
Maar het is niet gedaan met de verkoop van
lste kwaliteit

GROENTEN en FRUIT
tegen de laagste prijs, daar gaan we steeds mee
door. Het kan dus elke feest zijn, indien U
maar koopt bij

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

De R is in

d e maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita*
mineseenheden A en
70 intern Vitamine*
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

Medicinale L BLAAUBOER

levertraan HALTESTRAAT 46
Telefoon 2392

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

WAAROM HTTXER NIET SPRAK AAN HET
GRAF VAN VOM RATH.

In "1'Oeuvre" doet volgens de Joodse Perscom»
missie voor bijzondere berichtgeving de bekende
publiciste, mevrouw Tabouis, enige mededelingen
over de begrafenis van vom Rath, waaraan het
Joodse Tel. Agentschap de volgende merkwaar»
dige bijzonderheden ontleent:
Vooraanstaande persoonlijkheden, die bij de be»

grafenis van den ïegatie»secretaris vom Rath te
Düsseldorf aanwezig waren, waren getuige van
de navolgende scène: Hitler, door ongeveer 20
personen van zijn gevolg begeleid, liep op de
ouders van den overledene toe om hun zijn deel»
neming te betuigen. Hij zeide, dat het Duitse volk
overeenkomstig had gereageerd op de moord te
Parijs, en dat nog meerdere vergeldingsmaatrege»
len zullen worden genomen. Daarop richtte de
cude Heer voti Rath zich rustig en waardig tot
Hitler en verklaarde, dat hij niet wenste, dat de
baar van zijn zoon zou worden gebruikt als plat»
form voor daden van wraak tegen de Joden. Hij
voegde daaraan toe, dat de jeugdige Grynspan
hoofdzakelijk heeft gehandeld uit liefde voor zijn

familieleden, die zich in een wanhopige toestand
bevinden en geheel zonder middelen van bestaan
zijn!

Alle omstanders bemerkten, dat deze uiting van
den heer vom Rath .Hitler zeer sterk schokte.
Zonder iets te zeggen verwijderde hij zich dan
ook, begeleid door gomvleider Florian. De aange»
zegde rede van den Fuhrer bleef achterwege
Thans is men — zo besluit mevrouw Tabouis
zeer bezorgd over het lot van den ouden heer
vom Rath

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maken bekend, dat op Woensdag 14 Dec. a.s. des
middags tussen 3 en 4 uur in het consultatie»

bureau aan de Poststraat gelegenheid wordt ge»
geven tot kosteloze inenting tegen de pokken.

Zandvoort, 6 December 1938.

Burgemeester en Wethouders voorn,,

De Burgemeester, (w.g.)Van Alphen,
De Secretaris, (w.g.) F. Jellema.



H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret

of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. JL BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

zware thuiswedstrijd, n.1. tegen Schoten. De eer?

ste wedstrijd won Zandvoort met 5—1. Dat was
o.i. de be6te wedstrijd -die Zandvoort tot nu too
heeft gespeeld. Na die tijd ging het steeds slech»
ter. We hopen, dat het een sportieve wedstrijd
mag worden. Indien Zandvoort zijn spel weet te

ontplooien, dan behoeft niet verloren te worden.
We wensen ons eerste elftal veel succes.
Zandvoort 3 ontvangt om 10 uur E.T.O. 1. We

hopen, dat ons derde op de goede weg voort blijft

gaan en z'n best zal doen om te overwinnen.
' Om 10 uur speelt Zandvoort 4 uit tegen T.H.B.
2. Zal het nu een overwinning worden, heren?

Zandvoort 6 gaat op bezoek bij D.K.T. 1, en
zal het zwaar te verantwoorden krijgen. Zand*
voort jun. b speelt thuis om 10 uur tegen R.C.H,
jun. e en zal wel weten te winnen.
Tenslotte speelt adspiranten a tegen Zeemeeu»

wen adsp. a Zaterdagmiddag een vriendschappe»
lijke wedstrijd. Deze wedstrijd wordt gespeeld
op het Zeemeeuwen«terrein. Aanvang 2.30 uur.

Tenslotte delen we onze leden mede, dat voort»
aan de terreinafkeuringen voor de uitwedstrijden
worden bekend gemaakt bij den heer Verloop,
Grote Krocht. Dus niet meer in de Haltestraat.

J.K.

M
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Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen Persiaene

Xaat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken prijs . . f 10.-

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Gedipl. Coupeur

iHeden ontsliep zacht
en kalm, na een korts
stondige ongesteld»
heid, onze lieve Va»
der, Behuwd» en
Grootvader

Jan Carel Willem
van der Pol,

Weduwnaar van
Elisabeth Stroeve,

in de ouderdom van
ruim 88 jaar.

Zaandam,
I. J. Hoogwout

—

van der Pol.

N. Hoogwout.

Zandvoort,
A. C. van der Pol.

E. van der Pol.

en kleinkinderen.

Zandvoort, 4 Dec'38
Oosterparkstraat 3.

De teraardebestelling
heeft plaats gehad
Woensdag 7 Deo. j.I.

te Amsterdam.

DAT HAD U NIET GEDACHT
• dat uw «choootjos «66
llln, als nlouw «<«n°{""
worden noroparoard. Da»
19 «iet werk. dat «<m war;
HelIJke „schoenmaker"
maakt.

SCHOENMAKERU

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank aan
Zr. van Thijn (Kinder»
pension Corrie) voor de
prima verzorging van ons
kind.

FAM. SWAAB,
Amsterdam, Dec. 1938.
Transvaalstraat 543

.

TE KOOP
FORNUISJE

zwart geëmaill., merk
Tijger.

Adres te vernemen bur.
Zandvoortse Courant.
Gertenbaohs Drukkerij

GEVR. 15 Deo. of 1 Jan.

in gezin van 2 personen

Net flink Meisje

v.d. of d. en n., v.g.g.v.

Aanm. mevr. Harpman,
Dr. Smitstraat 10

GEVRAAGD:
Leermeisjes en

Meisjes voor de
huishouding

Wasserij Meulman.

TE KOOP: 2 pers. 3 de»
lig prima, blauw kapok

BEDSTEL
Prijs ƒ 17.50. Adres Wil»
lemstraat 3.

TE HUUR

.

Vrij Benedenhuis
bev. grote suite; serre,

waranda.keuken en berg»
plaats. Te bevragen:
Zeestraat 65.

ZEESTRAAT69

GEVRAAGD:
DAGMEISJE

E. ,H. Brokmeier, Halte»
straat 50, alhier.

AFWEZIG
tot 4 Januari

C A. van FRAASSEN, Arts

Prak tijkwaarneming door de artsen

O A. H. GERKE en C. J, TICHELAAR

Gemeente Zandvoort
De Commissie voor B»steun vraagt

prijsopgaaf
voor de levering van tenminste

60 Dekens
Leveringsvoorwaarden en inlichtingen te verkrij»

gen bij den DIRECTEUR VAN SOC. ZAKEN.

Alle soorten

DUINAARDAPPELEN
TE KOOP GEVRAAGD

GOEMANS
AAHDAPPELENBEDRIJF
VOGELENZANG TELEF. 339

WONINGBUREAU
„KENNEMERLANO"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit allo verzekerin»
gen, belast zich met huur»innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

OUDE GENEVER
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

1

H.

werkelijke Rijwiel herstel Ier

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

C» van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Vanaf Zaterdag 10 tot en met Maandag 12 Dec.
8 uur! 3 dagen! 3 Opvoeringen van een groot
glansprogramma!

Optreden van den koning der komieken:
HAROL'D LLOYD in

PROFESSOR PAS OP!
Een heerlijke super schater»comedie! Kom bij ons
en lach, lach, lach! Wanneer hebt U voor het
laatst zo fijn, zo heerlijk alles»vergetend uitge»
schatcrd? Velen zullen moeten bekennen dat het
lang geleden is. Voor 'n ieder, die enige uren van
ongekend amusement verlangt, brengt de koning
der komieken zijn laatste en allerbeste klucht.
De heerlijkste lachbui van uw leven wacht u de»
ze week in ons theater.

Als' 2e hoofdfilm de wonderfilm van Warner:

BROADWAY CONDOLIER
met Dick Powell, Joan Blondell, Adolphe Mens
jou, Louise Fazenda, William Gargan, Ted Fio=
nito en his Band, de 4 Mills Brothers e.a.

Een zeldzaam mooi filmwerk, waarbij U van de
ene verrassing in de andere valt.

Een waar feestprogramma^oegang iedere leeftijd

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles»Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
^p met optreden van den koning der komieken ^^
^^ Harold Lloyd in J^

I

«* Professor pas op!:Een daverende filmklucht," zoals U zelden of
nooit zag. Entree: 20—30 en 40 et, alles inb.

A. DONDERDAG 15 DECEMBER _ 8 UUR
X POPULAIRE VOORSTELLING
jT Reprise van de grootste succesfilm:

J De Model-Echtgenoot
^k met Heinz Rühmann. De film welke een ieder ^^
jT weer zal willen zien. — Entree 30 en 54 et, alles 'T'

^T inbegrepen. — Toegang boven 18 jaar. ^

HAAL VOOR DE FEESTDAGEN

muziek in

Uw huis
Oratoriums zullen worden uitgevoerd
en nog veel meer muziek slaande op
Kerstmis.

Vraagt eens een vrijblijvende demonstratie en U zult
verrukt zijn over de PRACHTIGE GELUIDSWEER-
GAVE van onze RADIOTOESTELLEN.

Ook op gemakkelijke betalingscondities.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SGHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 — TELEFOON 2974

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
GROTE KROCHT 20

TELEFOON No. 2164

zal op DONDERDAG 15 DEC. a-s. 's morgens
10 uur een

VEILING
houden van diverse inboedels, w.o. een iriboedel

'

wegens vertrek naar buitenland. Slaapkamer»am.
Huiskamer»am. met dressoir, kasten, ledikanten
met bedstellen, matting, kleden, tafels, rookfau»
teuils met kussen, glas» en aardewerk enz.

KIJKDAG WOENSDAG VAN 10—6 UUR.
Goederen voor deze veiling kunnen nog inge»
bracht, desverlangd gehaald worden.

GROTE KROCHT 20 — TELEFOON 2164
Op vertoon van Koopbriefje zullen daags na de

veiling reiszegels -worden verstrekt.

(Vervolg van pag. 1)

DEMOCRATISCHE BRIEVEN
iVog eens de bezuinigingszieks
te en haar gevolgen voor het
onderwijs, die in waarheid geen
bezuiniging is maar op de
duur veeleer 'n geldverspilling.

De minister van onderwijs beroept zich op de
schatkist, dit aangaande de lichamelijke o'pvoe»

ding op de school. De minister zegt wel dat zij,

die bij het examen voor l.o. akte hun bedreven»
heid in de lichamelijke opvoeding hebben bewe»
zen ook voor het geven in die leerjaren geschikt
geacht kunnen worden.
Dit is een heel goede verontschuldiging betref»

fende het eerste en voor het tweede, ja volgens
Zijne Excellentie zeker een mooi argument. Maar
vergeet Zijne Exc, dat heden ten eerste geen
jonge krachten op school zijn— die lopen naar de
steun of worden door de ouders onderhouden —

,

die voor deze taak berekend zijn, of denkt hij dat
een onderwijzer van 40—50 jaar nog met de2elf»

de ambitie dit vak kan onderwijzen, als die van
25—35 jaar, of de leraren in de lichamelijke op»
voeding, die zich altijd nog trainen en studeren,
kunnen vervangen?
De minister zal toch niet zo naïef zijn en zeg»

gen „zeker, een leraar die voor 25 of 30 jaar dit

examen van behendigheid heeft gedaan'
-

is nog
'best in staat dit vak te onderwijzen al heeft hij

na die tijd hier niets meer aan gedaan; is nog
best in staat dit vak te onderwijzen ol heeft hij

voor het gewone onderwijs een klas van 50 of

60 leerlingen."
Houdt Zijne Exc. dan rekening met de eisen

welke heden worden gesteld aan dit vak „licha»

melijke opvoeding"? Hadden wij voor 45 jaar al

niet een gymnastiekonderwijzer op de Ö.L.S-?
Toen was het nog enkel marcheren, touw» en
stokklimmen en af en toe eens aan de rekstokken
en brug, maar hier hield het lichamelijk onderwijs
mede op.
Maar nu zijn we 40 a. 50 jaren verder en nu komt
er plotseling een tijd, dat de minister het niet

nodig vindt, want dit kost teveel. Dan maar terug

naar de tijd, waarin de lichamelijke gebreken van
het kind niet mede telden, terug naar de tijd,

toen het nog niet „de eeuw van 'het kind" was.

Moet nu al het goede wat wij hebben ondervon»
•den van goed onderwijs in lichamelijke opvoe»
ding en onderwijs in één slag opgeofferd worden
aan den God Mammon?
En nu nog iets over de leerlingenschaal van

286 leerlingen op een school met 7 k2assen. Als
dan alle klassen gelijk bevolkt waren dan zouden
er 41 leerlingen in een klas zijn. Mooi uitgerekend

op papier, maar de werkelijkheid is anders, voor»

al in de kleinere plaatsen, waar alles in het werk
wordt gesteld, om die 286 leerlingen te kunnen
krijgen, zodat het voorkomt, dat er in de 4e en
5e 'klasse heel vaak van 50 tot 60 ja zelfs 70 leer»

lingen zijn. Moeten nu de kinderen, welke niet

zo vlug van begrip zijn maar achterblijven en nog
één of twee jaren langer op school vertoeven
(wat dan toch ook geld kost) en later in het le=

ven een aanklacht zijn voor het onderwijs van
deze tijd, toen men dit ten koste van het kind
wilde opofferen aan de ziekte „bezuiniging". Ter»
wijl de regering alle examens voor alle mogelijke
rijksinstellingen zowel als particulieren waar
staatsexamens worden afgenomen, verscherpt.

Voor 45 jaar was het hoogste aantal kinderen
in een klas 42 waar de lokalen op werden ge»

bouwd, en nu, 45 jaar later, bijna een halve eeuw
later, zien- wij dit getal verhoogd tot 50 en 70

leerlingen in een lokaal wat gebouwd is voor ten

hoogste 35 kinderen. Waar blijft de hygiëne in

zulke klassen, waar de laatste jaren zo voor
wordt geijverd; hebben wij hiervoor zulke mooie
scholen die er van buiten uitzien met ruime fris»

se lokalen maar binnen meer dan overbevolkt
zijn? Steeds worden er woningen onbewoonbaar
verklaard in samenwerking met bouw» en woning»
dienst en volksgezondheid en brandweer, wan»
neer deze niet voldoen aan genoegzame ruimte.

En moet dit dan wel toegestaan worden in scho»

Ien, waar van 's morgens 9 tot 12 uur en van 2

tot 4 uur les wordt gegeven? Waar de onderwij»

zer nauwelijks tussen de banken door kan lopen

om bij de kinderen te komen, die zijn hulp nodig
hebben. Maar och, waarom zal de onderwijzeres)
moeite doen de zwakkeren te helpen; deze moe»
ten maar opgeofferd worden aan meer bevoor»
.rechten, die beter en vlugger begrip hebben, laat

ze het dan maar weer 'n jaar overdoen. Want om
aan het getal van 286 leerlingen te komen moet
iedere halve meter van het lokaal benut worden.
Wordt dit getal niet bereikt, al is het er maar
één of twee minder, dan gaat er weer een leer»

kracht van school weg; men is toch immers niet

aan zijn aantal, wat weer betekent vers/echfering

van het onderwijs, terwijl er 10»tallcn scholen
leeg staan en honderden onderwijzers zonder em»
plooi zijn.

'Een dezer dagen was ik op een school, waar
52 kinderen in een klas waren en tussen de ban»
ken geen plaats bijna was, waar de kinderen door
moesten om aan het bord te komen. Toen vroeg
ik mijzelf af, wie draagt de verantwoordelijkheid,
wanneer er eens in deze school brand uit zou
breken; wat zou er van deze kinderen terecht ko»
wen, wat zou er mede geheuren? Heeft onze mi»
nister hier al eens aan gedacht, heeft hij nog kin»
deren van 10 jaar, die in zo'n kleine ruimte zijn
opgepakt, wat men een schoollokaal noemt? Wat
zou hij zeggen, als hij vader was van één van de»
ze kleinen, en hier aan dacht, dat zijn kina in
zo'n lokaal zat wat voor zo'n aantal veel te klein
is? Is het zo denkbeeldig, wanneer er brand uit
zou breken en slechts 'één of twee kinderen het
vreselijke zouden moeten ondergaan van de ver»
stikkings» of verbrandingsdood. (Ik denk hier aan
het geval te Hilversum, waar een pater een bios»
coopvoorstelling gaf). Zou deze bezuiniging het
leven van deze kinderen waard zijn?
Nu weet ik wel, dat er weer aangevoerd wordt:

„er is geen geld, dus moet er maar aangepast
worden." Maar kost het niet veel meer geld, wan»
neer deze kinderen later geen lichamelijke weer»
stand hebben en ten koste van staat en gemeente
in sanatorium of ziekenhuis moeten verpleegd
worden? Ja dit kost ook geld, veel geld, wat be»
spaard had kunnen blijven. Maar ook veel leed,
heel veel leed.
Ook het onderwijzend personeel, dat door over»

spanning in een zenuwinrichting of ander rust»
huis moet verpleegd worden, kost dit geen geld?
Buiten het leed, dat er in die onderwijzersgezin»
nen ontstaat en geleden wordt. Nu zegt onze mi»
nister wel, dat hem hier niets van bekend is, van
het onrustbarend aantal ziekteverloven, wat nog
steeds toeneemt. Dit kan ik mij niet indenken,
of laat hij zich hierin niet voorlichten, of leest

de minister van onderwijs deze verslagen niet,

wat hier over het onderwijs (want het hoort toch
onder deze rubriek thuis) en zijn- leerkrachten
wordt geschreven; laat hij dan de Telegraaf van
5 November 1.1. maar eens naslaan en lezen over
het Herstellingsoord voor onderwijzers te Lunte»
ren en zo zullen er zeker nog meer inrichtingen
zijn, die dit met cijfers kunnen aantonen.
Mogen wij ouders, verzorgers en opvoeders dit

nu maar zo aan ons voorbij laten gaan, zonder
een protest hierover te laten horen, zijn het niet
onze kinderen die opgepakt zitten in die lokalen,
zijn het niet onze kinderen waarvoor wij hebben
te zorgen, is het niet onze plicht om onze stem
tegen dit onrecht dat onze kinderen wordt aan»
gedaan te verheffen? Hebben wij niet lang ge»
noeg in ons zelf gemord en tegen elkaar er over
gesproken, wat hiervan terecht moet komen.Maar
is de tijd nu niet gekomen nu de regering bij

monde van Zijne Excellentie botweg weigert ge»
hoor te geven aan do vragen, van verschillende
kamerleden om toch niet verder te gaan met al

deze verslechteringen op onderwijsgebied. Nu Z-
Ex. doof blijft voor alle protestsvergaderingen,
welke de laatste tijd worden gehouden.
Dat wij nu eens uiteindelijk en openlijk onze

slem gaan verheffen en niet meer vragen, maar
eisen gaan stellen in 'het belang van ons kind om
goed onderwijs in ruime lokalen met niet meer
dan 30 hoogstens 35 leerlingen per klas. Laten wij

toch niet langer lijdzaam toezien, dat de regering

maar voortgaat met bezuinigen op het onderwijs,
maar vooral onze stem tegen dit onrecht laten

horen, het gaat om het recht maar bovenal om
de toekomst van ons kind! C.A.B.

NIEUWE TELEFOONABONNEES.
2857 Boort, P. van; Aannemer; Zandv.laan 233.

2227 Rouendal, D. van; Julianaweg 1.

2868 Delforge, M.; Burg. Engelb-str. 36.

2871 Tadema, Auke, A-; Illustrator en Reclame»
tekenaar; Zandvoortselaan 247.

2953 Klein—Deus, Mevr. Wed. M.; Brederode»
straat.

GEZELLIGE AVOND.
Donderdagavond werd in de grote zaal van

„Ons Huis" een gemeente»avond belegd. 'De bij»

eenkomst werd geopend door Ds. D. Tromp, die

op amusante wijze een inleiding hield over de
„zorgenkindjes" van de Kerkvoogdij.
De heer A. Bakels vertoonde vervolgens „De

documentaire Haringfilm", welke met veel be»

langstelling werd gevolgd. Ook icnkcle andere
filmpjes vielen zeer in de smaak. Al met al een
gezellige avond!

COSTUMIERE
VOOR DAMES- en KINDERKLEDING

Mej. Aug* J. Bisenbergcr
Telefoon 2083 - Van Ostadestraat 25

Sint Nicolaas is voorbij!
Maar het is niet gedaan met de verkoop van
lste kwaliteit

GROENTEN en FRUIT
tegen de laagste prijs, daar gaan we steeds mee
door. Het kan dus elke feest zijn, indien U
maar koopt bij

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita*
mineseenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

Medicinale L BLAAUBQER

levertraan
HALTESTRAAT 46

Telefoon 2392

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

WAAROM HITLER NIET SPRAK AAN HET
GRAF VAN VOM RATH.

In "1'Oeuvre" doet volgens de Joodse Perscom»
missie voor bijzondere berichtgeving de bekende
publiciste, mevrouw Tabouis, enige mededelingen
over de begrafenis van vom Rath, waaraan het
Joodse Tel. Agentschap de volgende merkwaar»
dige bijzonderheden ontleent:
Vooraanstaande persoonlijkheden, die bij de be»

grafenis van den legatie»secretaris vom Rath te
Düsseldorf aanwezig waren, waren getuige van
de navolgende scène: Hitler, door ongeveer 20
personen van zijn gevolg begeleid, liep op de
ouders van den overledene toe om hun zijn deel»
neming te betuigen. Hij zeide, dat het Duitse volk
overeenkomstig had gereageerd op de moord te
Parijs, en dat nog meerdere vergeldingsmaatrege»
len zullen worden genomen. Daarop richtte de
cude Heer vom Rath zich rustig en waardig tot
Hitler en verklaarde, dat hij niet wenste, dat de
baar van zijn zoon zou worden gebruikt als plat»
form voor daden van wraak tegen de Joden. Hij
voegde daaraan toe, dat de jeugdige Grynspan
hoofdzakelijk heeft gehandeld uit liefde voor zijn

familieleden, die zich in een wanhopige toestand
bevinden en geheel zonder middelen van bestaan
zijn!

Alle omstanders bemerkten, dat deze uiting van
den heer vom Rath .Hitler zeer sterk schokte.
Zonder iets te zeggen verwijderde hij zich dan
ook, begeleid door gouwleider Florian. De aange»
zegde rede van den Fuhrer bleef achterwege
Thans is men — zo besluit mevrouw Tabouis
zeer bezorgd over het lot van den ouden heer
vom Rath

BEKENDMAKING.
Burgemeester on Wethouders van Zandvoort

maken bekend, dat op Woensdag 14 Dec. a.s. des
middags tussen 3 en 4 uur in het consultatie*
bureau aan de Poststraat gelegenheid wordt ge»
geven tot kosteloze inenting tegen de pokken.

Zandvoort, 6 December 1938.

Burgemeester en Wethouders voorn,,

De Burgemeester, (w.g.)Van Alphen,
De Secretaris, (w.g.) F. Jellema.



OHR. SCHOOL BREDE'RODESTRAAT
Het bestuur van de Chr. School Brederodestr,

Zandvoort maakt bekend, dat het in samenwen
king met de Zandv. Schaakclub een simultaans
séance organiseert, welke op Maandag 19 Dec. a.s,

te 20,15 gegeven zal worden door den oud=werelds
kampioen Dr, Max Eeuwe in het clubgebouw van
de Z.S.C, in de voorm. Bewaarschool a.d. Duin»
"Weg. 't Aantal borden is 30.

Iedere schaker is vrij aan deze séance deel te
nemen tegen betaling van een inleggeld v, ƒ 1.25.

Aanmelding kan geschieden bij J. Wesselius, Brc»
derodestraat 11, Zandvoort, telefoon 2074, giro»
nummer 117175 en dient vergezeld te gaan van
het inleggeld, dat ook gegireerd kan worden.
Toeschouwers kunnen in beperkt aantal worden

toegelaten; leden van de Z.S.C, hebben vrije toes
gang, anderen tegen betaling van een geringe
entreeprijs aan de zaal.

TERAARDEBESTELLING JAN VrSSER Jr.

Woensdagmiddag werd op de algemene begraaf*
plaats te Zandvoort teraardebesteld het stoffelijk
overschot van den schilder en graficus Jan Vis»
ser Jr-, in leven oudJeraar aan de Quellinusschool
te Amsterdam, oud=dirccteur van de RijkssNor»
maalschool voor Tekenonderwijs en van de Tc»
kcnschool voor Kunstambachten.
Onder de vele belangstellenden merkten we

o.a. op Prof. .Huiplcns, voorzitter van „Arti et
Amicitia", den heer H. Ellens, oudsdirecteur van
de school voor tekenleraren, den heer iH. Oosten»
burg, voorzitter van de Vrijmctselaarsloge „Vicit
Vim Virtus" te Haarlem, den heer Georg Reuter,
lector a. d. Rijksacademie te Amsterdam; voorts
den heer J. B. Hcukelom, leraar aan de Kunst»
nijverheidsschool te Amsterdam, den beeldhou»
ver C. Oorschot, den schilder Em. iDehc, Jaap
Dooyewaard te Blaricum, Aart van Dobbcnburgh
te Zandvoort en vele schilders uit Haarlem en
omgeving.
Nadat de kist langzaam in het graf was gedaald

namen Prof. Huiplcns, de heer H. Ellens en de
heer -Al. Oostenburg het woord en schetsten de
bijzondere verdiensten van Jan Visser..
Jan Visser is in een gezegende leeftijd — 82

jaar — ontslapen na een leven gehad te hebben
vol werklust om het tekenonderwijs te dienen.
Een zoon van den overledene dankte voor de

belangstelling. Diep ontroerd verlieten allen de
dodenakker,

~

OUDERAVOND SCHOOL 'B.

Op 15 Dec. te 8.15 uur zal in school B een
ouderavond worden gehouden. De agenda ver»

meldt een Causerie over Jeugd»herbergen,met
lichtbeelden, en Bestuursverkiezing.

In de pauze zal er gelegenheid zijn voor de
ouders om het onderwijzend personeel te raad»

plegen over hun kinderen en tevens tat het be»
zichtigen van de Verkeerstafcl, welke de school
thans bezit.

REISZEGELS HEBBEN WAARDE.
In een gecombineerde bestuursvergadering van

de Zandvoortse Handelsvereniging en de R.K.
Middenstandsvereniging „de Hanze" is besloten

«de Reiszegels een waarde te geven. Volgend jaar

zal men dus een reisje kunnen maken of de zegels
tegen een waardecoupon inwisselen, om bij de
winkeliers, die de zegels hebben uitgegeven, win»
keigoederen te kopen.

BISSCHOPWIJN
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

DE UITVOERING VAN O.S.S.
Zaterdagavond was de zaal van Monopole ge»

heel gevuld, toen de Kleuter»afdeling van de gym»
nastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren" onder
leiding van mevr. en den heer van Pagee een uit»

voering gaf. Vol trots keken de ouders naar de
verrichtingen van hun kinderen en telkens Aveer»

klonk dan ook een hartelijk en welgemeend ap»

plaus. Tegen negen uur kondigde de Zandvoortse
Muziekkapel de komst van Sint Nicolaas aan, die
per tram in Zandvoort was gearriveerd en onder
grote belangstelling te paard naar Monopole trok.

Hij werd hartelijk begroet door de kinderen met
een lied en officieel door den voorzitter, den heer
J. Brink. De avond werd voorts in een zeer ge»
zellige sfeer doorgebracht.

SINT NICOLAAS BIJ DE KLEUTERS.
Ook dit jaar deed Sint Nicolaas met Piet weer

zijn intrede in „Ons Huis", waar Mej. Wolbrink,
hoofd van de Kleuterschool aan de Brederode»
straat, de kinderen bijeen had gebracht ter vie»

ring van Sint Nicolaas zijn verjaardag.

De kinderen hebben Sint Nicolaas dan ook een
onvergetelijke morgen bezorgd, en., omgekeerd!
Netjes gezeten in de schoolbanken werden Sint

en Zwarte Piet verwelkomd onder het zingen van
Sint Nicolaasversjes.
Nadat enkele versnaperingen door Zwarte, Piet

waren uitgedeeld werd door de jongsten het kin»

derspel „Klaas Vaak" opgevoerd. Alleraardigst

was het te zien, hoe de kleine artisten met den
Zandman in hun midden 't er afbrachten.

Ook het kinderspel „In Kabouterland", door
de oudere kinderen opgevoerd, was een succes.

Bakkers, kleermakers, schoenmakers, de kabou»
terhoofdman en de elfjes, allen deden hun best

om het zo mooi mogelijk te spelen.

Dat het den Sint naar de zin was geweest, bleek

wel uit de gulheid, waarmee de kinderen weer
werden getracteerd op chocolade, een stoomboot
met heerlijkheden, een taai»taai pop en Zwarte
Piet, die in .zijn element was, strooide maar peper
noten.
Jammer was het, dat Sint enkele ondeugende

kinderen bij zich moest roepen, doch deze be»

loofden gaarne „hun leven te beteren".

Mej. Wolbrink en de dames Duivenboden, Last

en Keuning mochten van de ouders voor het vele

en moeilijke werk uit dankbaarheid een grote

bloemenmand en enige dozen bonbons in ont»

vangst nemen.
De Sint en Zwarte Piet vertrokken toen zeer

voldaan over de prettige morgen hun .bereid en
beloofden, als de kinderen heel zoet zouden zijn,

het volgend jaar weer terug te zullen komen.

V.A.R-A.»CURSUS.
Wederom zal door de V.A.R.A. afdeling Zand»

voort een cursus worden gegeven en wel over
„Electro»techniek" en de toepassing hiervan.

Vorig jaar werd een cursus gegeven over „Elec»

tro» en Radio=techniek", onder leiding van den
!heer D. van Dijk, met een zodanig succes, tlat

reeds een aantal verzoeken binnenkwam om
ook nu weer een dergelijke cursus te geven. Hier»

toe hebben we dan ook besloten en vonden den
heer D. van Dijk weer direct bereid', om, geheel

belangeloos, de leiding van deze cursus op zich

te nemen. Zij, die 't vorig jaar de cursus hebben
•"«•volgd, weten op welke genotvolle en leerzame

wijze de leerstof werd behandeld. Vele van die

cursisten gaven zich reeds weer op.

De cursus als zodanig is geheel gratis, doch voor

zaalhuur moet 10 cent per persoon en per avond

worden betaald.

Het is één avond per week en wel gp Maandag*

avond van 8 tot 10 uUr in het zaaltje van „Ons

Gebouw", Spoorstraat 51.

Hun, die deze cutsus willen volgen, wordt ver»

zocht aanwezig te willen zijn in bovengenoemd
zaaltje op Maandag 12 Dec des avonds 8 uur

precies. ^ Bes/uur V.A.R.A. afd. Zandvoort

V^'^JrZ^^^dtd&^Jenm^

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

MAKELAAR
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig;

Tevens belasten wij ons met het huursinnen
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk
gebied. Inlichtingen kosteloos-

EET MEER VLEES OGOGonnoaon EET MEER VLEES
[JU Daar wij DE ENIGE SLAGER 'zijn, die REISZEGELS VERSTREKT, was deze week
ra ONS SUCCES NOG GROTER.

| De nieuwe cliënten roemen de kwaliteit enzer vleeswaren,— en dat ze daarbij nog ontvangen (bij elke 50 et aan vlees besteed) 1' half pond prima
gesmolten (Rundvet voor slechts 18 et en dan nog zolang de voorraad strekt een

OSSEKOOKWORST voor slechts 40 et

m
m
m
m
m
m
n

ui

11
m
m
m
m
m

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85
2 pd Rib carbonade ƒ 0.90
2 pd Haas Carbonade ƒ 0.95
2 pd Varkensfricandeau ƒ 1.00

ÓSSEVLEES"
2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd prima Lappen ƒ 0.85

2 pd Riblappen ƒ 0.90

2 pd Ribstuk ƒ 1.00

2 pd Roastbief ƒ 1-00

2 pd Lende ƒ 1.05

2 pd Biefstuk ƒ 1.10

2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen .

.

ƒ 0.30

LAMSVLEES

2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

LOOPT NIET VERKEERD,

DE CONCURRENT"5f
H ALTESTRAAT 5
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

EET MEER VLEES DOODDEDOOPO
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2, EET MEER VLEES

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

UW ADRES IS ALLEEN:

TELEFOON 2994
Ziet de etalage.

Telefoon

2-0-2-6

Brood- en Banketbakkerij

KUNEMAN
HALTESTRAAT 33

Deze week als reclames

Kerstkransjes
van 45 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:
4 Tompouces voor . . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag-

Staven 35 et per stuk

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienf

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al»

leen met onze

Fijne Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 et
Rauwe 'Ham, per ons 20 et

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et
Nierworst, per ons 15 et
/Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et
Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et
Leverworst, per ons 8 et'

Haagse leverworst, per ons 12 et
Bloedworst, per ons 9 et
Hoofdkaas, per ons 6 et
Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Lctirkaas ,

Grove snrjworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees r.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM ,29 et
Prima A'RCHIDE SLA=OLIE .... 59 et
SPECULAAS, per pond 25 et

iRAUWE HAMMETJES vanaf 95 et

Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 et

Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I, J, Knotter, Haltestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

9
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Wie met de feestdagen 5

goed gekapt wil gaan §

raden wij aan vroegtijdig te bespreken om
teleurstelling te voorkomen.

Vakkundige bediening door gerouti»
neerd personeel.

Manicure. Blonderen.

Voor kinderen knippen is de geschiktste
tijd begin van de week. •

MAISON STABELÊ
GROTE KROCHT 16 - TEL. 2759 5
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JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

D^T" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 11 Dec. 10 uur: Ds. Tromp.
n.m. 6.30 uur: Dezelfde. Jeugddienst: „Gelodï,

Hoop en Liefde".

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 11 Dec. 10 en 5 uur Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 11 Dec. 10 nur: Ds. N. A. Waaning.
nam. 17 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 36. 3e aEv.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 11 Dec. des avonds 7 uur: Ds. Oldeman
van Santpoort.
Zondagsschool 12—1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer Joh. H. van Oostveen, evan»

gelist te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 10 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.36 uur.
Vrijdag 16 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 17 Einde v.d. Sabbath 4.37 uur.

HAROLD LLO'YD.
Heden, Zondag en Maandag treedt in Theater

Monopole de Koning der komieken op in de film
„Professor, pas op!"
Wie Harold Lloyd hebben zien spelen in do

film „'De Melkboer" weten, dat hun nu ook een
avond te wachten staat van onbedaarlijk lachen.
Ongelukkige samenloop van omstandigheden in
een koelwagen -waarin Harold zich heeft verstopt,
leidt tot de gekste situaties.

De medewerkenden in deze film maken het ge*
heel nog aantrekkelijker.
De tweede hoofdfilm is „Broadway Gondolier"

De hoofdrollen die vervuld worden door Powelt
en Adolph Menjou als Italiaanse zanger zijn zeer
onderhoudend en vol grappigheden en onver»
wachte gebeurtenissen.
'De acteurs spelen de malle situaties met zin en

humor.
Ted Tianto en zijn band en de 4 Mills Brothers

verzorgen het muzikale gedeelte.
Donderdag op de populaire avond zien we Heinz

Rühmann weer eens op het doek verschijnen als
de „Model Echtgenoot", welke film de belang»
stelling van het publiek wel weer zal trekken.

O.S.S. BEHAALT ZIJN EERSTE FLINKE
OVERWINNING.

Zondag j.1. slaagde het herenelftal van O.S.S-
er in de handbalwedstrijd tegen Olympia Zaan»
dam verdiend te winnen met 4—1.

Het elftal verscheen in een vrij sterke samen»
stelling, zodat we reeds van te voren een betrek»
keiijk gunstig resultaat verwachtten. Maar toch
verraste ons het elftal door zijn goed samenspe*
len, waaraan (het in vorige wedstrijden nog al
eens ontbrak.
De dames speelden gelijk tegen het dameselft'al'

van Olympia, hoewel ze een overwinning wel hatt»

den verdiend.
In verband met de avond van a.s. Zaterdag

wordt er niet gehandbald des Zondags.
Zondag 11 Dec. wordt er getraind. Nadere

mededelingen volgen hierover.

INZAMELING DOOR PADVINDERS.
Evenals vorig jaar zullen de in Zandvoort

wonende verkenners, die <allen lid zijn van „de
Heemsteedse Trekkers", dit jaar trachten een
„Kerstsgoede daad" te doen.

Zij hebben zich daarvoor met een aantal Zand»
voortse winkeliers in verbinding gesteld en zul»
len in die winkels waarvjor toestemming werd
verkregen, een ton of kistje plaatsen waarin de
klanten iets kunnen deponeren. Er wordt niet
om geld gevraagd, doch uitsluitend om voedings»
waren enz. Deze inzameling heeft telkenjare in

Haarlem en Heemstede een flink resultaat ge»
had.

In overleg met het Burg. Armbestuur zullen

de pakketten op Kerstavond door de Zandvoort»
se verkenners worden rondgebracht.
Wij hopen, dat de jongens eer van hun werk

zullen hebben.

RECTIFICATIE:
In het stukje „Over Poëzie" in het blad van

2 dezer is een zetfout geslopen in het daarin voor»
komende gedichtje van J. Winlder Prins.

De tweede en derde strofe mo.eten luiden:

„Gij ziet van buiten door 't gordijntje,

Zo tussen hor en valgordijn;
Van ieder voorwerp slechts een schijntje

Een onbepaalde schemerschijn.

Leest gij z'n verzen zo eens even,
Zo tussen droom en waken in,

Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,

Zells geen begrijpelijke zin.

Punch
SLIJTERIJ BRINK, iGR. KROCHT 28. Tel. 2645

TONEELVERENIGING „PHOENIX"
Op Zaterdag 17 Dec. a.s. hoopt onze vereniging7

de tweede voorstelling»avond te organiseren met
een modern blijspel door Christien van Bommel»
Kouw en Henk Bakker, genaamd „En Jacob dien»
de ".

Het is een typische verwikkeling tussen de zeer
oude en de zeer moderne tijd en de figuren, dift

ten tonele verschijnen, duiden zeer sterk -op re»

presentanten van de twee genoemde tijden.

Dat nieuw of wel jong bloed zich tenslotte niet

laat persen in een oud keurslijf blijkt uit het ver»

loop der geschiedenis, welke zich ontwikkelt.
Vlotte dialogen verluchten dit stuk en dols-

komische verwikkelingen blijven natuurlijk niet

achterwege.
Een zeer aardig geschreven stuk, dat. zeer zeker

het publiek zal vermaken van de eerste tot de
laatste bladzijde.

Belasting-Hoekje.
PERSONELE BELASTING.
Aanvullend antwoord op vorige vraagt

Indien uw bovenbewoner in 1939 de meubelen-
zolang in het bovengedeelte laat staan dan wordt
volgens de toestand op 15 Januari, uw aanslag
nog berekend naar het gedeelte wat U thans ook
bewoont, n.I. op een huurwaarde van ƒ ISO.

—

met een aanslag van ƒ 10.50 over 1939 naar d&
grondslag huurwaarde. Gaat uw bovenbewoner
echter vóór 15 Januari het perceel verlaten zon»
der daarin enige roerende goederen achter te
laten, dan krijgt U een aanslag voor het gehele
perceel en dan zal over 1939 uw aanslag worden
naar de grondslag huurwaarde ƒ 64.50.

Lees de nieuwste boeken uit leesbibliotheek „Gelria**

EEN VERZOEK.
Degene, die Zondag j.1. in Ons Huis van Sint

Nicolaas een theeservies heeft gekregen met twëte
melkkannetjes, wordt beleefd verzocht er een
terug te brengen bij Terpstra, Prinsenhofstraat 12
en wel dat, waarop 2 kinderen staan met een pa»
rapluutje. Bij voorbaat dank!

Th. DE JROOY.

JAAÏRVERSL'AG „ZIEKENZORG"
Uit het jaarverslag van het Ziekenfonds „Zie»

kijzorg" vernemen we, dat er een gestadige groei
viel te constateren. Het ledental ging met 45 voor»
uit en kwam van 1203 op 1248.
De financiële uitkomst gaf voorts bevredigende

resultaten te zien. Voor de bijslag op de zieken»
fondscontributie voor werklozen betaalde de -\«er*

eniging ƒ 282,20 (vorig jaar ƒ 374.08).

Het aantal recepten vóór de bij de Zandvoort*
se Apotheek ingeschrevien leden bedroeg 5777
tegen 5622 in het vorige boekjaar. De gemiddel»
de receptprijs bedroeg ƒ 0-142 (vorig jaar ƒ 0.147)

Bestelt nu reeds Uw
VISITEKAARTEN

U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest»

dagen. ZIET DE ETALAGE.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135
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ZANDYOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE JBADCOURA.NX OPGERICHT IN 1899

.WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORTS WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.J0
GIRO No. 9446

Uitgaye tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20
' Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel , ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Er kan geen vrede zijn, indien de heerschap-

pij van het recht vervangen wordt door tel-

kens terugkerende verheerlijking van het ge-

weld.

ROOSEVELT.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De ware schuldigen.

Het mag in de besturen der beide middenstands-
verenigingen geprezen worden, dat zij zich. verplicht
achtten de beschermende handen uit te strekken
over enkelen hunner, die izich — door eigen of
anderer schuld — iet of wat in de verdrukking
voelden komen.
En voorzover vaststaat, dat die schuld bij ande-

ren ligt, is het logisch en goed, dat een. beroep ge-
daan wordt op die anderen — in casu de anti-
N.S.B.-ers — om niet meer lichtvaardig iemand
voor N.S.B.-er te verslijten.

Maar verder gaat onze waardering in deze ook
niet. Daar rijzen integendeel enkele vragen en be-
denkingen, waarop we zo nodig nog wel eens «terug
komen. Thans willen we ons echter beperken tot
één bepaald punt, n.l..de openlijk gelanceerde voor-
stelling — in „De Zandvoorter" —, alsof die ge-
combineerde middenstandsvergadering met de pers
beschouwd moet worden als „Jodenbescherming
van de beste soort". Met deze wijze van voorstelling
worden de zaken op hun kop gezet, ten bate n.b.
van de N.S.B. Deze enormiteit kunnen we dan ook
niet laten passeren, omdat wij er niet aan denken
ons te buigen voor het nationaal-socialisme vóór
en aleer het brute nat.-soc. geweld ons daartoe
onweerstaanbaar dwingt. Zo ver is het in ons land
gelukkig nog niet, maar zover zal het heel gauw
.komen, als we uit vrees voor die zwarte toekomst-
mogelijkheid nu al beginnen met ons er angstval-
lig voor te hoeden iets te doen, dat de heren N.S.B.
ers zou kunnen mishagen, iets te doen dat door
hen gaarne uitgebuit wordt voor hun joden- en
marxistenhaat en eventuele pogroms ook hier.

Neen, wij laten ons niet intimideren. De Joden
en marxisten(l) en democraten mogen zo langza-
merhand in hun tegenzin en -afweer tegen het
N.S.B.-gedoe ook in Zandvoort hier en daar over
.de schreef -zjjn.,gegaan in die. zin, dat_zij bij het
signaleren van de niet openlijk optredende „vijand"
wel eens iemand als NSB-er hebben gebrandmerkt,
die het niet of niet meer(!) is, dat is toch waar-
achtig niets in vergelijking met wat het nat. soc.

zo voor en na op z'n geweten heeft geladen. Is het
de anti-N.S.B.-ers ook zelfs maar in 't minst kwalijk
te nemen, dat zy — bedenkende wat ons te wach-
ten staat, als het nat.soc. ook hier (met buiten-
landse hulp) de macht in handen zou krijgen —
dat zij van alles wat N.S.B. of N.S.B.-gezind is

gruwen? En is het bevreemdend, dat zij zich ten-
gevolge van de aan N.S.B.-zijde betrachte geheim-
zinnigheid wel eens vergissen bij toet signaleren
van hun „vijand"?
En is het dan niet een enormiteit om hiervan te

spreken (of liever te schrijven) als van een „wan-
toestand", waartegen de „Zandvoortse winkeliers te
wapen" moeten worden geroepen?
De democraten wilden en willen nóg altijd de

ïdeeën-strrjd; met de N.S.B. echter zijn ook in ons
land strijdmethoden geïmporteerd, die niet bedoe-
len te overtuigen maar te intimideren, die niet
leiden tot een eerlijke beginselstrüd maar tot haat
en nijd. Dat is de wantoestand en de daaraan
schuldige is de N.S.B., en daartegen moet zich dus
ook keren ieder, die ons land wil behoeden voor
pogroms als in Duitsland.

Daartegen keren zich dan ook de democraten,
van ganser harte en met alle geoorloofde middelen.
Van een georganiseerde boycot van N.S.B.-winke-
liers is geen sprake en mag ook geen sprake zijn
(de Zandvoortse Courant heeft hiertegen verleden
jaar reeds terecht gewaarschuwd), maar dat men
individueel den N.SJB.-wihkelier mijdt is begrijpe-
lijk en geoorloofd.
Nu zijn er — ook in Zandvoort — winkeliers, die

indertijd, onder de indruk van het suggestieve
„Mussert wint" min of meer openlijk de zijde ko-
zen van de N.S.B., doch die daarvan nu spijt heb-
ben, óf uit eerlijke overtuiging óf omdat ze tot de
ontdekking zijn gekomen, dat ze op het verkeerde
paard hebben gewed. Van die zakenmensen is het
eigen schuld, dat ze nog wel worden aangezien voor
N.S.B.-ers. Die winkeliers past het niet, thans de
vermoorde onschuld te spelen, en Joden en anderen
met verwijten te overladen. En wie die winkeliers
in bescherming neemt, doet niet verstandig. Zij

zullen zichzélf schoon moeten wassen.
En — gelijk gezegd — men zet de zaken op de

kop, als men in dit verband de anti-N.S.B.-ers ver-
wijt in de kaart te spelen van de N.S.B., doordat
zij aldus voedsel geven aan de van die zijde ge-
kweekte Jodenhaat.

Als het steeds meer ook in ons land een strijd

op leven en dood gaat worden tussen N.S.B.-ers en
anti-N.S.B.-ers, dan is dat alléén de schuld van
de N.S.B.. En wie in die strijd party kiest — het zij

uit overtuiging, het zij uit berekening — die moet
daarvan de risico, de steeds groter wordende risico,

durven dragen. En zeker de financiële risico, gelijk

ook de Zandvoortse Courant deed en doet.

Wie daarentegen liefst van alle wallen wil (blij-

ven) eten, die houde zich buiten de strijd onzer
dagen. Hij opene althans zijn mond niet, om die

strijd te vertroebelen.

REDACTIE.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

N.S.B.-ers voor!

De Zandvoortse winkeliers protesteren. Men
brandmerkt velen van hen als N.S.B.-ers en zij

lijden schade. Verschillende bevolkingsgroepen krij-
gen daarvan de schuld, maar men ziet natuurlijk
het eerst de Joden aan voor het verspreiden van
de praatjes. Als wij, niet-Joden, dus ageren tegen
de N.S3. werken wij het anti-semitisme in de
hand, zo redeneren die heren winkeliers. Onze
schuld dus, als het hier nog eens tot een pogrom
komt.
We zouden dus de N.S.B. maar zijn gang moeten

laten gaan en hem liefst nog indirect steunen ook
om de Jodenhaat niet aan te wakkeren. Ik be-
schuldig niemand van N.S.B.-lidmaatschap, maar
deze redenering is toch wel erg N.S.B.-erig. „De
anderen" doen het, „de anderen" brengen het na-
tionaal-socialisme tot gruweldaden en onderdruk-
king. Het excuus ligt hier in Holland ook al klaar.
De democraten halen de Duitse Jood het land
binnen, de democraten boycotten N.S.B.-winkeliers,
de democraten wakkeren de Jodenhaat aan. Als
men zich hier in Holland aan de Joden vergrijpen
zal, zullen de democraten de schuld krijgen.
Natuurlijk — er zit hier en daar wel een winke-

lier, die geen N.S.B.-er is — en er toch voor wordt
aangezien. Maar aan wie de schuld? Aan de valse
voorstellingen, die de N.S.B.-ers ons zelf geven.
Wij weten niet, wie lid van de N.S.B. zijn.

Vragen wij iemand, of hij lid van de N.S.B. is,

dan ontkent hij dat bijna altijd bij hoog en bij

laag. We weten in ons dorp met zekerheid maar
van enkele mensen, dat ze N.S.B.-er zijn. De col-
porteurs met „Volk en Vaderland", de opgeschoten
jongens met N.S.B.-spelden, de mensen, die de
rood-zwarte vlag nu en dan uitsteken. Ik vind dat
niet de meest antipathieke leden van de partij, ze
komen tenminste uit voor wat ze zijn, ze riskeren
wat; ze hebben een vreemde kronkel in hun her-
senen, die hen het mensonterende nationaal-soci-
alisme doet bewonderen, maar ze geven tenminste
openly'k blijk van die bewondering, ze zijn niet
bang.
Maar er zijn véél meer N.SJ3.-ers en N.S-B.-be-

wonderaars in Zandvoort dan deze enkelen. Dat
hebben de verkiezingen uitgewezen. En we moeten
maar raden, wie dat zijn. Informeren wij er eens
naar, dan antwoordt men „neen". Hoe weten wij,
wanneer dat „neen" juist is? Als wij een winkelier
ten onrechte aanzien voor een N.S.B.-er, dan is

dat de schuld van zijn liegende collega's, die wel
bij de beweging zijn aangesloten of er- sympathie
voor voelen. (Dat laatste is precies even erg!).
Wij weten maar van zeer weinige inwoners van

Zandvoort, dat ze N.SJB.-ers zijn. Er zijn honder-
den en honderden van wie we het niet weten. Die
moeten toch ergens schuilen! Zolang we hen niet
kennen, kunnen we alleen maar verdenken. Mis-
schien ook wel eens een onschuldige.
Laten ze zich bekend maken, en we zijn uit de

moeilijkheden. Als men een beweging met hart en
ziel is toegedaan, moet men er trots op zijn lid van
die beweging te zijn, moet men staan voor zijn ide-
alen en er desnoods wat klanten aan offeren. Wij
weten toch ook welke winkeliers Katholiek zijn,

S.D.A.P.-ers, leden van de Herv. Kerk, Joden. Die
mensen ontkennen dat niet, als je er hun naar
vraagt. Het lijkt soms wel of de N.S.B.-ers, die
redders van Volk en Vaderland, zich schamen voor
hun overtuiging. Misschien omdat er mens-vervol-
ging aankleeft ? En willen ze dan nog eerst de
mensen tot klant hebben, die ze later zullen ver-
volgen en onderdrukken? Ik had dan maar liever,

dat minderwaardige stelletje niet in mijn winkel.
Laat ons de namen weten van alle N.S,B.-ers en

N.S.B.-stemmenden van Zandvoort. Van hoog tot

laag. En wij zullen geen onschuldige meer ver-
denken. U bent toch trots op onze N.S.B, en wat
hij beoogt, u wilt er toch voor strijden en lijden?

Het is toch een hoog doel, dat ge nastreeft, waar
schaamt ge u dan voor? Als ge idealen hebt, getuig

er dan van. Het zijn geen echte idealen, die schuw
en oneerlijk maken. Er zijn natuurlijk ook vele

niet-winkeliers onder de N.S.B.-ers. Waar zijn die

bang voor?
Wij zijn benieuwd! De directie van deze krant

is zeker bereid uw verklaring aan te nemen en 't'ê

publiceren. Als de N.S.B. een beweging is, die zich
voor niets heeft te schamen, zullen we volgende
week alle plm. 600 (?) namen bekend kunnen ma-
ken. Dan is alles klaar en zuiver.

Ik wil u wel vertellen, dat ik zelf lid ben van
de S.D.A.P., van E.d.D., van „Kerk en Vrede", van
de Kring „Godsdienstig leven".

Dat mag ieder weten!
Waar zijn de zeshonderd N.S.B.-ers?

BEP OTTEN.

REGELINGEN VOOR DE KERSTPERIODE

EN OUDEJAAR.

In verband met het naderen van Kerstmis en
Oudejaar wordt door de Persdienst K.N.M.B.,

Mauritskade 33b, 's Gravenhage, onder de aan-
dacht gebracht, dat voor het winkelbedrijf dan de
volgende regelingen zullen. gelden:

Winkelsluiting in de Kerstmisperiode.
Voor alle winkels:

Van 19 tot en met 24 December mogen alle win-
kels tot 10 uur n.m. geopend zijn.

De Kerstdagen vallen dit jaar op Zondag en.

Maandag.
Op de Eerste Kerstdag geldt voor winkels de re-

geling, welke voor elke Zondag geldt. Voor de.
Tweede Kerstdag geldt de gewone regeling voor
de Zondag.

Op Zondag 18 December gelden de gewone uit-

zonderingsbepalingen voor de Zondag.
Winkelsluiting in verband met het Oudejaar en
Nieuwjaar.

Voor alle winkels:
Aangezien Oudejaarsdag ditmaal op Zaterdag

valt, gelden de gewone sluitingsbepalingen voor
de Zaterdag.

Voor bepaalde branches:
Bloemenwinkels mogen op 30 December tot 10

uur n.m. geopend zijn en op Nieuwjaarsdag van
8 uur v.m. tot 10 uur n.m. (art. 4 lid 1 onder b
der Winkelsluitingswet).

SPORT

VOETBAL.

Een goede dag voor Zandvoort.

We hebben de plank niet ver misgeslagen, toen
we in ons vorig overzicht schreven, dat de achter-
stand van drie punten voor „Zandvoort" niet erg
is, „vooral als men bedenkt, dat ploegen als V.V.A.,
T.I.W. en Aalsmeer er steeds beter in komen en de
leiders tegen deze elftallen nog wel een of meer
punten zullen verspelen".
Want inderdaad kon het leidende Bloemendaal

tegen V.V.A. in Amsterdam slechts een gelijk spel
behalen.
Waar de geelblauwen in een heel goede en faire

wedstrijd er in geslaagd zijn, voor de tweede maal
in dit seizoen Schoten met flinke cijfers te kloppen,
werd de achterstand onzer plaatsgenoten o'p Bloe-
mendaal met één punt verminderd.
Door afkeuring van het Germaan-terrein ging de

wedstrijd De Germaan—Zeemeeuwen niet door.
De stand in deze afdeling is thans als volgt:

Bloemendaal 10 7 2 1 29—13 16
Bipperda 10 7 2 1 27—15 16
Zandvoort 10 6 2 2 23—13 14
V. V. A 10 4 3 3 18—18 11
Schoten 10 4 1 5 18—21 9
Aalsmeer 10 3 2 5 23—26

'

8
Zeemeeuwen 9 2 3 4 13—22 7
T. I. W 10 2 3 5 17—20 7
Germaan 9 2 1 6 16—19 5
A. P. G. S 10 1 3 6 11—28 5

Het 2e elftal der oranjehemden won op eigen veld
van Bodi 2 met 4—2. Waar echter ook AJP.C. 4 won,
behielden de Meeuwen-reservers hun achterstand
op deze leiders.

Wie van onze lezers helpt ons aan de laatste
stand in de afdelingen van Zeemeeuwen 2 en Zand-
voort 2?

Zandvoort—Schoten, 3—0.

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter de
Haas. Bij de thuisclub staat D. de Muinck weer op
de spilplaats"; overigens is het elftal ongewijzigd ge-
bleven.
-Reeds in het eerste kwartier krijgen de talrijke

bezoekers een goed, snel en open spel van beide
ploegen te aanschouwen, dat, juist omdat de vleu-
gels zoveel in het spel worden betrokken, grote ver-
rassingen inhoudt. Bij Zandvoort valt het rustige,
weldoordachte spel van de voorhoede op.

Als er 18 minuten zijn gespeeld, plaatst Harry
Bloemendal een prachtige pass naar Andr. Weber,
die tot op de grens doorloopt en dan uitstekend
voorzet. Jan v.d. Bos is van de andere vleugel ko-
men aansnellen en kopt .het leder onhoudbaar in
het net. 1—0.

Schoten speelt met een stopper-spil, en het is
voor ons een prettige gewaarwording, dat het Zand-
voortse binnentrio, Schuiten-Bloemendal-de Muinck
daar zo uitstekend raad mee weet. Onophoudelijk
wisselen zij van plaats en trachten om beurten de
spil van het doel weg te lokken.

Bij de bezoekers treedt de linkshalf -op de voor-
grond. De Zandvoort-halflinie blijft voorzichtig-
heidshalve te veel achter, waardoor Schoten gele-
genheid krijgt, het Zandvoort-doel te bedreigen.
Visser redt enige malen op fraaie wijze.
Na 32 minuten spelen ontsnapt Zandvoort aan

een gevaar, wanneer een Schoten-speler, na fraai
werk van een zijner medespelers, alleen voor Visser
staande, hopeloos naast schiet.
Er zijn nog 5 minuten te spelen, en nog steeds

hebben de geelzwarten het beste van het spel; maar
de razend snelle uitvallen van Zandvoort blijven ge-
vaarlijk. Eensklaps komt D. de Muinck mee naar
voren en plaatst de bal naar Bloemendal, die han-
dig een 2-tal spelers passeert; Andr. Weber staat
startklaar, maar ook J. de Muinck is op z'n qui-
vive. Harry geeft de bal dan scherp naar laatstge-
noemde, die het leder vallende met een der verdedi-
gers nog juist langs den toelopende keeper kan wer-
ken; tergend langzaam rolt de bal via de binnen-
kant der paal in het doel. 2—0.

Na de thee opent Schoten een heftig offensief
op de Zandvoortse veste, dat slechts met inspanning
van alle krachten kan worden weerstaan.
De eerste aanval van Zandvoort 7 minuten na de

'hervatting, is weer raak. Afgemeten plaatst de
thans linksbinnen staande Bloemendal met een ver-
re trap, over het hoofd van den Schoten-linkshalf,
de bal voor de voeten van A. Weber, die, na even
verder gelopen te zijn, een hoge voorzet geeft, die
wederom door Jan v.d. Bos onberispelijk en onhoud-
baar wordt ingekopt. 3—0. Een hartelijk applaus
van het publiek verraadt hoezeer men met deze
faaie prestaties van Zandvoorts linksbuiten is inge-
nomen. Wanneer hij nu ook weer voorzetten gaat
geven als die rvan Weber, mogen we spreken van
een glorieuze come-back van v.d. Bos.
De bezoekers geven zich, ondanks deze achter-

stand, nog lang niet gewonnen. Vooral de beide
vleugelspelers zijn zeer actief en voortdurend dreigt
van hen het gevaar. Dorsman vooral moet het vele
malen tegen den rechtsbuiten afleggen. Weer ont-
snapt dan het Zandvoort-doel aan een groot gevaar,
wanneer het den scheidsrechter ontgaat, dat Oom-
stee de bal met de hand bewerkt.
Na 23 min. raakt D. de Muinck geblesseerd en

moet 'het spel staken. Henk Koper komt als rechts-
half invallen, terwijl E. Keesman spil gaat spelen.

Hoewel de verzwakking in de halflinie duidelijk

merkbaar is, blijft de thuisclub rustig verder spelen,
alleen moeten J. Weber en Oomstee thans overal
tegehjk zijn. Weer genieten we dan van een fraai

staaltje voetbal, als Keesman de bal naar Andr.
Weber kopt, deze voorzet en Bloemendal het leder
schitterend inkopt; maar even fraai redt Schotens
doelverdediger door zich languit op de bal te wer-
pen.
Maar in het laatste kwartier moeten de geelblau-

wen zich bijna onafgebroken verdedigen tegen de
op volle kracht werkende Schotenaren. Twee maal
achtereen voorkomt Visser een bijna zeker doelpunt,
de tweede maal door de in de uiterste hoek belande
bal tot hoekschop te verwerken. Keurig speelt de

In verband met Kerstmis zal ons blad

de volgende week des Vrijdags verschijnen.

Mogen wij de medewerking van H. H.
Adverteerders verwachten?

geelzwarte voorhoede thans en vooral de linksbuiten
brengt met z'n snelle rennen en afgemeten voorzet-
ten Zandvoorts verdediging in het nauw. Maar
steeds zijn het de handen van Visser die redding
brengen en als het einde aanbreekt, heeft Zand-
voort iets meer gekregen dan zij, gezien het goede
spel der Noord-Haarlemmers, verdienen.
Wat de leiding van scheidsrechter de Haas be-

treft: goede wijn behoeft geen krans. Hij zorgde
voor een sportief verloop en wat dat zeggen wil,

weten de bezoekers van de voorlaatste wedstrijd.

A.s. Zondag
krijgt Zandvoort gelegenheid, in Bloemendaal re-
vanche te nemen en gelijk te komen met de wit-
hemden. Wanneer Weber c.s. zo rustig spelen als
j.1. Zondag, kunnen zij deze ontmoeting met ver-
trouwen tegemoet zien. De Zeemeeuwen krijgen heb
thuis tegen V.V.A. met gemakkelijk en moeten
zwakker geacht worden dan de roodzwarte Amster-
dammers. Het zou echter niemand behoeven te
verbazen, wanneer dit voor Keur c.s. juist een re-
den was om eens extra-goed voor de dag te komen.

J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT"

Zandvoort 1 heeft Zondag j.1. zijn kans goed ver-
dedigd en een 3— overwinning behaald op het goedi
spelende Schoten-elftal. De bezoekers waren in hefc
veld geenszins de mindere, maar zij wisten heel
slecht te profiteren van de kansen die zij zich zelf
schiepen.
In het elftal van Zandvoort was weer een voor-

uitgang te bespeuren. Zeer goed was het plaatsen
naar de vleugelspelers, die deze middag goed op
dreef waren. Alle doelpunten ontstonden uit aan-
vallen door de buitenspelers geleid. Het samenspel
vlotte beter dan in voorgaande wedstrijden. We zien.

de komende wedstrijden dan ook met vertrouwen
tegemoet.
Goed werk deed ook Zandvoort 3, die de bezoe-

kende E.T.O., die over een stevig en fair spelend
elftal beschikt, met 2—1 overwon. De wedstrijd was
spannend en van goed gehalte. We hopen, dat ons-
derde haar kans in de komende wedstrijden zal we-
ten te verdedigen.
Met Zandvoort 4 wil het maar niet vlotten. Ze

verloren van T.H.B. 2 met niet minder dan 6—1,
waardoor zij weer op de onderste plaats zijn beland.
Maar er is nog kans om deze te verlaten, maar dan
moet a.s. Zondag zeker gewonnen worden van
Spaarndam.
D.K.T.—Zandvoort 6 werd afgekeurd, terwijl Zand

voort b junioren er weer flink op los schoten en
R.C.H. jun. e met een 10—1 nederlaag naar huis
zonden.
Zaterdagmiddag speelde adspiranten a een vriend-

schappelijke wedstrijd tegen Zeemeeuwen adspiran-
ten. In het veld waren beide partijen goed tegen el-
kaar opgewassen, maar voor doel betrachtte Zee-
meeuwen meer activiteit en won met 3—0.

Zandvoort 1 krijgt a.s. Zondag haar zwaarste uit-
wedstrijd te spelen en wel tegen de leiders, Bloe-
mendaal. Dit wordt voor ons elftal er op of er on-
der. Wordt er gewonnen, wat toch zeker mogelijk is,

•

dan kan een spannende eindstrijd in de kopgroep
tegemoet worden gezien. We behoeven onze spelers
niet meer op te wekken om hun best te doen, aan-
gezien zij zelf wel beseffen, wat hier momentee)!
voor onze vereniging op het spel staat. We weten
zeker, dat zij zich tot het alleruiterste zullen in-
spannen en hopen, dat deze inspanning met een,

overwinning beloond moge worden. Veel succes, jon-
gens!.'.'

Zandvoort 2 speelt thuis om 2 uur tegen Avanti-
Avog comb. 2.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Bloemendaal—Zandvoort 1, 2 uur.
Zandvoort 2—Avanti-Avog 2, 2 uur.
R.C.H. 6—Zandvoort 3, 10 uur.
Spaarndam—Zandvoort 4, 10 uur.
Heemstede 2—Zandvoort 5, 10 uur.
Zandvoort 6—Heemstede 3, 10 uur.

Zaterdag speelt Zandvoort b adspiranten tegen
Zeemeeuwen b adspiranten thuis een vriendschap-
pelijke wedstrijd. Aanvang 2.30 uur.

We delen aan onze junioren en adspiranten mede,
dat Vrijdagavond 23 December a.s. voor hen een
clubavond wordt georganiseerd in ons clubgebouw.
Er zullen verschillende spelen worden gehouden,
waarvoor zeer mooie prijzen beschikbaar worden ge-
steld. We rekenen op de aanwezigheid van allen.

Aanvang 7.30 uur. J.K.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secretaris G. J. de Joode, Stationsstr. 2 Tel. 2358

Uitslagen van Zondag IJ.:

De Germaan 1— Zeemeeuwen 1, uitgesteld.
Zeemeeuwen 2—R.O.D.I. 2, 4—2.

Schoten 3—Zeemeeuwen 3, uitgesteld.

Zeemeeuwen 4—Hülinen 4, 5—1.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen b—T.H.B. a, 1—0.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

Zeemeeuwen 1—V.V.A. 1, 2 uur.
I.D.W. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Hillegom 2, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—E.D.O. b jun., 10 uur.

Voor het eerste en tweede elftal zijn de volgende
aanschrijvingen verzonden: J. H. Hennis, A. v.

Duijn, S. Sebregts, A. Keur, 47, W. Keur, G. de
Wid, Jac. Franssen, A. Paap 88, C. K. Drarjer, I.

Druyf en K. G. Hendrikse, reserves Jb. Keesman
44, W. v.d. Moolen. Voor het tweede elftal: J. E.
Koper, R. v.d. Mije, A. Paap 87, Alb. Koper, C. Ko-
per, Jb. Molenaar 76, J. v.d. Bos, E. Loos, F. G.
Gerritsen, C. v. Duijn, A. Visser, reserves: PI. Mo-
lenaar, Jb. Molenaar 75 en A. Bos.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering in Café
Bluijs, Haltestraat 25.

UITSLAGEN R.K.F.:
T.Z.B.—B.S.M. 3, 8—2.
T.Z.B. 2—T.Z.B.-vet., 4—3.
T.Z.B. jun.—T.Y.B.B. jun., 4—1.



OHR. SCHOOL BREDERODESTRAAT
Het bestuur van de Chr. School Brederodestr.

Zandvoort maakt bekend, dat het in samenwer*
king met de Zandv. Schaakclub een simultaan»
séance organiseert, welke op Maandag 19 Dec. a.s.

te 20,15 gegeven zal worden door den oud^wereld*
kampioen Dr. Max Eeuwe in het clubgebouw van
de Z.S.C, in de voorm. Bewaarschool a.d. Duin»
"weg. 't Aantal borden is 30.

Iedere schaker is vrij aan deze séance deel te
nemen tegen betaling van een inleggeld v, ƒ 1.25.

Aanmelding kan geschieden bij J. Wesselius, Brc»
derodestraat 11, Zandvoort, telefoon 2074, giro»
nummer 117175 en dient vergezeld te gaan van
het inleggeld, dat ook gegireerd kan worden.
Toeschouwers kunnen in beperkt aantal worden

toegelaten; leden van de Z.S.G. hebben vrije toe»
gang, anderen tegen betaling van een geringe
entreeprijs aan de zaal.

TERAA'RDEBESTELLING JAN VTSSER Jr.

Woensdagmiddag werd op de algemene begraaf»
plaats te Zandvoort teraardebesteld het stoffelijk
overschot van den schilder en graficus Jan Vis»
ser Jr., in leven oud»leraar aan de Quellinusschool
te Amsterdam, oud»dirccteur van de Rijks»Nor»
maalschool voor Tekenonderwijs en van de Tc»
kcnschool voor Kunstambachten.,
Onder de vele belangstellenden merkten we

o.a. op Prof. Huiplcns, voorzitter van „Arti et
Amicitia", den heer H. Ellens, oud»dirccteur van
de school voor tekenleraren, den heer iH. Oosten»
burg, voorzitter van de Vrijmctselaarsloge „Vicit
Vim Virtus" te Haarlem, den heer Georg Reuter,
lector a. d. Rijksacademie te Amsterdam; voorts
den heer J. B. Heukelom, leraar aan de Kunst»
nijverheidsschool te Amsterdam, den beeldhou»
wer C. Oorschot, den schilder Em. iDehc, Jaap
Dooyewaard te Blaricum, Aart van Dobbcnburgh
te Zandvoort en vele schilders uit Haarlem en
omgeving.
Nadat de kist langzaam in het graf was gedaald

namen Prof. Huiplens, de heer H. Ellens en de
heer M. Oostenburg het woord en schetsten de
bijzondere verdiensten van Jan Visser..
Jan Visser is in een gezegende leeftijd — 82

jaar — ontslapen na een leven gehad te hebben
vol werklust om het tekenonderwijs te dienen.
Een zoon van den overledene dankte voor de

belangstelling. Diep ontroerd verlieten allen de
dodenakker-,

~

OUDERAVOND SCHOOL 'B.

Op 15 Dec. te S.15 uur zal in school B een
ouderavond worden gehouden. De agenda ver»

meldt een Causerie over Jeugd»herbergen,met
lichtbeelden, en Bestuursverkiezing.

In de pauze zal er gelegenheid zijn voor de
ouders om het onderwijzend personeel te raad»
plegen over hun kinderen en tevens tat het be»
zichtigen van de Verkeerstafcl, welke de school
thans bezit.

REISZEGELS HEBBEN "WAARDE.
In een gecombineerde bestuursvergadering van

de Zandvoortse Handelsvereniging en de R.K.
Middenstandsvereniging „de Hanze" is besloten
de Reiszegels een waarde te geven. Volgend jaar
zal men dus een reisje kunnen maken of de zegels
tegen een waardecoupon inwisselen, om bij de
winkeliers, die de zegels hebben uitgegeven, win»
keigoederen te kopen.

BISSCHOPWIJN
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

DE UITVOERING VAN O.S.S.

Zaterdagavond was de zaal van Monopole ge»

heel gevuld, toen de Kleutersafdeling van de gym»
nastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren" onder
leiding van mevr. en den heer van Pagee een uit»

voering gaf. Vol trots keken de ouders naar de
verrichtingen van hun kinderen en telkens Aveer»

klonk dan ook een hartelijk en welgemeend ap»
plaus. Tegen negen uur kondigde de Zandvoortse
Muziekkapel de komst van Sint Nicolaas aan, die
per tram in Zandvoort was gearriveerd en onder
grote belangstelling te paard naar Monopole trok.

Hij werd hartelijk begroet door de kinderen met
een lied en officieel door den voorzitter, den heer
J. Brink. De avond werd voorts in een zeer ge»

zellige sfeer doorgebracht.

SINT NICOLAAS BIJ DE KLEUTERS.
Ook dit jaar deed Sint Nicolaas met Piet -weer

zijn intrede in „Ons Huis", waar Mej. Wolbrink,
hoofd van de Kleuterschool aan de Brederode»
straat, de kinderen bijeen had gebracht ter vie»

ring van Sint Nicolaas zijn verjaardag.

De kinderen hebben Sint Nicolaas dan ook een
onvergetelijke morgen bezorgd, en., omgekeerd!
Netjes gezeten in de schoolbanken werden Sint

en Zwarte Piet verwelkomd onder het zingen van
Sint Nicolaasversjes.
Nadat enkele versnaperingen door Zwarte. Piet

waren uitgedeeld werd door de jongsten het kin»

derspel „Klaas Vaak" opgevoerd. Alleraardigst

was het te zien, hoe de kleine artisten met den
Zandman in hun midden 't er afbrachten.

Ook het kinderspel „In Kabouterland", door
de oudere kinderen opgevoerd, was een succes.

Bakkers, kleermakers, schoenmakers, de kabou»
terhoofdman en de elfjes, allen deden hun best

om het zo mooi mogelijk te spelen.

Dat het den Sint naar de zin was geweest, bleek

wel uit de gulheid, waarmee de kinderen weer
werden getracteerd op chocolade, een stoomboot
met heerlijkheden, een taai»taai pop en Zwarte
Piet, die in .zijn element was, strooide maar peper
noten.
Jammer was het, dat Sint enkele ondeugende

kinderen bij zich moest roepen, doch deze be»

loofden gaarne „hun leven te beteren".

Mej. Wolbrink en de dames Duivenboden, Last

en Keuning mochten van de ouders voor het vele

en moeilijke werk uit dankbaarheid een grote

bloemenmand en enige dozen bonbons in ont»

vangst nemen.
De Sint en Zwarte Piet vertrokken toen zeer

voldaan over de prettige morgen hun bereid en
beloofden, als de kinderen heel zoet zouden zijn,

het volgend jaar weer terug te zullen komen.

V.A.R.A.»CURSUS.
Wederom zal door de V.A.R.A. afdeling Zand»

voort een cursus worden gegeven en wel over
„Electro»techniek" en de toepassing hiervan.

Vorig jaar werd een cursus gegeven over „Elec»

tro» en Radio=techniek", onder leiding van den
heer D. van Dijk, met een zodanig succes, tlat

reeds een aantal verzoeken binnenkwam om
ook nu weer een dergelijke cursus te geven. Hier»

toe hebben we dan ook besloten en vonden den
heer D. van Dijk weer direct bereid', om, geheel

belangeloos, de leiding van deze cursus op zich

te nemen. Zij, die 't vorig jaar de cursus hebben
"«•volgd, weten op welke genotvolle en leerzame

wijze de leerstof werd behandeld. Vele van die

cursisten gaven zich reeds weer op.

De cursus als zodanig is geheel gratis, doch voor

zaalhuur moet 10 cent per persoon en per avond

worden betaald.

Het is één avond per week en wel op Maandags

avond van 8 tot 10 uUr in het zaaltje van „Ons

Gebouw", Spoorstraat 51.

Hun, die deze cutsus willen volgen, wordt ver»

zocht aanwezig te willen zijn in bovengenoemd
zaaltje op Maandag 12 Dec. des avonds 8 uur

'DTSCICS
Het Bestuur V.A.R.A. afd. Zandvoort

\fdüde,,J$fy"*S ^du^edfede 9uwó*p

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Cosluums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie voor
HERFST EN WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H, LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

MAKELAAR
W. PAAP

TELEFOON 2965ZEESTRAAT 14

TE HUUR

:

ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
To Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te
bouwen Huizen en villa's. Bouwgrond.

Hypotheek aanwezig;

Tevens belasten wij ons met het h u u r»i n n e n
Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk

gebied. Inlichtingen kosteloos.

EET MEER VLEES Elf]®®®®®®®®®® EET MEER VLEES
OS Daar wij DE ENIGE SLAGER 'zijn, die REISZEGELS VERSTREKT, was deze week |#
ra ONS SUOOES NOG GROTER. " fe

| De nieuwe cliënten roemen de kwaliteit onzer vleeswaren, |
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en dat ze daarbij nog ontvangen (bij elke 50 et aan vlees besteed) 1' half pond prima
gesmolten Rundvet voor slechts 18 et en dan nog zolang de voorraad strekt een

OSSEKOOKWORST voor slechts 40 et
VARKENSVLEES

2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85
2 pd Rib carbonade ƒ 0.90
2 pd Haas Carbonade ƒ 0.95
2 pd Varkensfricandeau ƒ 1.00

ÓSSEVLEES
2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd prima Lappen ƒ 0.85

2 pd Riblappen ƒ 0.90

2 pd Ribstuk ƒ 1.00

2 pd Roastbief ƒ 1-00

2 pd Lende ƒ 1.05

2 pd Biefstuk ƒ 1.10

2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen .

.

ƒ 0.30

LOOPT NIET VERKEERD, UW ADRES IS

LAMSVLEES

2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

ALLEEN:

DE CONCURRENT"5f
H ALTESTRAAT 5
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging.

TELEFOON 2994
Ziet de etalage.

EET MEER VLEES DE3OE3OQQ0nB0
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•. EET MEER VLEES

Brood- en Banketbakkerij

Telefoon KUNEMAN
2-0-2-6 HALTESTRAAT 33

Deze week als reclames

Kerstkransjes
van 45 cent voor 35 et per % pond

Als extra reclame:
4 Tompouces voor . . 25 et

Deze alleen Zaterdag en Zondag-

Slaven 35 et per stok

Z. V- T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienf

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al»

leen met onze

Fijne Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 et
Rauwe 'Ham, per ons 20 et

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et
Nierworst, per ons 15 et
Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et
Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et
Leverworst, per ons 8 et'

Haagse leverworst, per ons 12 et
Bloedworst, per ons 9 et
Hoofdkaas, per ons 6 et
Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon
Berliner ,-. .

Leverkaas Grove sn«worst -

Paarden Rookvlees ' Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS R-ECLAME:
2 Blik ZALM ,29 et

Prima ARCHIDE SLA=OLIE .... 59 et
SPECULAAS, per pond 25 et

RAUWE HAMMETJES vanaf 95 et

Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 et

Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I, J, Knotter, Haltestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

Wie met de feestdagen S

goed gekapt wil gaan B

raden wij aan vroegtijdig te bespreken om
teleurstelling te voorkomen.

Vakkundige bediening door gerouti»
neerd personeel.

Manicure. Blonderen.

Voor kinderen knippen is de geschiktste
tijd begin van de week.

JJ

MAISON STABELÏ
GROTE KROCHT 16 - TEL. 2759 5

luiBEQBHiBiannnnBBnuu

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
< Haarlemmerstraat 38

gJ^T" Accuraat en BIHjjke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS 6 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 11 Dec. 10 uur: Ds. Tromp.
n.m. 6.30 uur: Dezelfde. Jeugddienst: „Gelodï,

Hoop en Liefde".

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 11 Dec. 10 en 5 uur Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 11 Dec. 10 aiur: Ds. N. A. Waaning.
nam. 17 uur: Dezelfde. Cat. Zondag 36. 3e adv.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 11 Dec. des avonds 7 uur: Ds. Oldeman
van Santpoort.

Zondagsschool 12—1 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer Joh. H. van Oostveen, evan»

gelist te Alkmaar.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 10 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.36 uur.
Vrijdag 16 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 17 Einde v.d. Sabbath 4.37 uur.

HAROLD LLO'YD.
Heden, Zondag en Maandag treedt in Theater

Monopole de Koning der komieken op in de film
„Professor, pas op!"
Wie Harold Lloyd hebben zien spelen in de

film „De Melkboer" weten, dat hun nu ook een
avond te wachten staat van onbedaarlijk lachen.
Ongelukkige samenloop van omstandigheden in
een koelwagen "waarin Harold zich heeft verstopt,
leidt tot de gekste situaties.

De medewerkenden in deze film maken het ge*
heel nog aantrekkelijker.
De tweede hoofdflim is „Broadway Gondolier"

De hoofdrollen die vervuld worden door Powelt
en Adolph Menjou als Italiaanse zanger zijn zeer
onderhoudend en vol grappigheden en onver»
wachte gebeurtenissen.
'De acteurs spelen de malle situaties met zin en

humor.
Ted Tianto en zijn band en de 4 Mills Brothers

verzorgen het muzikale gedeelte.
Donderdag op de populaire avond zien we Heinz

Rühmann weer eens op het doek verschijnen als-

de „Model Echtgenoot", welke film de belang»
stelling van het publiek wel weer zal trekken.

O.S.S. BEHAALT ZIJN EERSTE FLINKE
OVERWINNING.

Zondag j.1. slaagde het herenelftal van O.S.S-
er in de handbalwedstrijd tegen Olympia Zaan»
dam verdiend te winnen met 4—1.

Het elftal verscheen in een vrij sterke samen»
stelling, zodat we reeds van te voren een betrek»
keiijk gunstig resultaat verwachtten. Maar toch.
verraste ons het elftal door zijn goed samenspe*
len, waaraan het in vorige wedstrijden nog al
eens ontbrak.
De dames speelden gelijk tegen het dameselft'al'

van Olympia, hoewel ze een overwinning wel had*
den verdiend.

In verband met de avond van a.s. Zaterdag
wordt er niet gehandbald des Zondags.
Zondag 11 Dec. wordt er getraind. Nadere

mededelingen volgen hierover.

INZAMELING DOOR PADVINDERS.
Evenals vorig jaar zullen de in Zandvoort

wonende verkenners, die <allen lid zijn van „de
Heemsteedse Trekkers", dit jaar trachten een
„Kerstsgoede daad" te doen.

Zij hebben zich daarvoor met een aantal Zand»
voortse winkeliers in verbinding gesteld en zul»
len in die winkels waarvjor toestemming werd
verkregen, een ton of kistje plaatsen waarin de
klanten iets kunnen deponeren. Er wordt niet
om geld gevraagd, doch uitsluitend om voedings»
waren enz. Deze inzameling heeft telkenjare in

Haarlem en Heemstede een flink resultaat ge»
had.

In overleg met het Burg. Armbestuur zullen

de pakketten op Kerstavond door de Zandvoort»
se verkenners worden rondgebracht.
Wij hopen, dat de jongens eer van hun werk

zullen hebben.

RECTIFICATIE:
In het stukje „Over Poëzie" in het blad van

2 dezer is een zetfout geslopen in het daarin voor»
komende gedichtje van J. Winkler Prins.

De tweede en derde strofe mo.eten luiden:

„Gij ziet van buiten door 't gordijntje,

Zo tussen hor en valgordijn;
Van ieder voorwerp slechts een schijntje

Een onbepaalde schemerschijn.

Leest gij z'n verzen zo eens even,
Zo tussen droom en waken in,

Dan speurt ge er in geen licht, geen leven,

Zslfs geen begrijpelijke zin.

Punch
SLIJTERIJ BRINK, 'GR. KROCHT 28. Tel. 2645

TONEELVERENIGING „PHOENLX"
Op Zaterdag 17 Dec. a.s. hoopt onze vereniging

de tweede voorstelling»avond te organiseren met
een modern blijspel door Christien van Bommel»
Kouw en Henk Bakker, genaamd „En Jacob dien»
de ".

Het is een typische verwikkeling tussen de zeer

oude en de zeer moderne tijd en de figuren, dis-

ten tonele verschijnen, duiden zeer sterk -op re»

presentanten van de twee genoemde tijden.

Dat nieuw of wel jong bloed zich tenslotte niet

laat persen in een oud keurslijf 'blijkt uit het ver»

loop der geschiedenis, welke zich ontwikkelt.
Vlotte dialogen verluchten dit stuk en dol»

komische verwikkelingen blijven natuurlijk niet

achterwege.
Een zeer aardig geschreven stuk, dat. zeer zeker

het publiek zal vermaken van de eerste tot de
laatste bladzijde.

Belasting-H o ekje*
PERSONELE BELASTING.
Aanvullend antwoord op vorige vraagt

Indien uw bovenbewoner in 1939 de meubelen-
zolang in het bovengedeelte laat staan dan wordt
volgens de toestand óp 15 Januari, uw aanslag
nog berekend naar het gedeelte wat U thans ook
bewoont, n.I. op een huurwaarde van ƒ ISO.

—

met een aanslag van ƒ 10.50 over 1939 naar de
grondslag huurwaarde. Gaat uw bovenbewoner
echter vóór 15 Januari het perceel verlaten zon»

der daarin enige roerende goederen achter te-

laten, dan krijgt U een aanslag voor het gehele
perceel en dan zal over 1939 uw aanslag worden
naar de grondslag huurwaarde ƒ 64.50.

Lees de nieuwste boeken uit leesbibliotheek „Gelria
**

EEN VERZOEK.
Degene, die Zondag j.1. in Ons Huis van Sint

Nicolaas een theeservies heeft gekregen met twö&
melkkannetjes, wordt beleefd verzocht er een
terug te brengen bij Terpstra, Prinsenhofstraat 12
en wel dat, waarop 2 kinderen staan met een pa»
rapluutje. Bij voorbaat dank!

Th. DE ROOY.

JAARVERSLAG „ZIEKENZORG"
Uit het jaarverslag van het Ziekenfonds „Zie»

kijzorg" vernemen we, dat er een gestadige groei
viel te constateren. Het ledental ging met 45 voor»
uit en kwam van 1203 op 1248.
De financiële uitkomst gaf voorts bevredigende

resultaten te zien. Voor de bijslag op de zieken»
fondscontributie voor werklozen betaalde de -wer*

eniging ƒ 282,20 (vorig jaar ƒ 374.08).

Het aantal recepten vóór de bij de Zandvoort*
se Apotheek ingeschrevien leden bedroeg 5777
tegen 5622 in het vorige boekjaar. De gemiddel»
de receptprijs bedroeg ƒ 0-142 (vorig jaar ƒ 0.147>

Bestelt nu reeds Uw
VISITEKAARTEN

U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest»

dagen. ZIET DE ETALAGE.

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135
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ZANDVOORTSE COURANT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

.WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.J0
GIRO No. 9446

Uitgave (xertenbachs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20
' Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel , ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Er kan geen vrede zijn, indien de heerschap-

pij van het recht vervangen wordt door tel-

kens terugkerende verheerlijking van het ge-

weld.

ROOSEVELT.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

De ware schuldigen.

Het mag in de besturen der beide middenstands-
verenigingen geprezen worden, dat zij zich. verplicht
achtten de beschermende handen uit te strekken
over enkelen hunner, die izich — door eigen of
anderer schuld — iet of wat in de verdrukking
voelden komen.
En voorzover vaststaat, dat die schuld bij ande-

ren ligt, is het logisch en goed, dat een. toeroep ge-
daan wordt op die anderen. — in casu de anti-
N.SJ3.-ers — om niet meer lichtvaardig iemand
voor N.S.B.-er te verslijten.

Maar verder gaat onze waardering in deze ook
niet. Daar rijzen integendeel enkele vragen en be-
denkingen, waarop we zo nodig nog wel eens «terug
komen. Thans willen we ons echter beperken tot
één bepaald punt, n.l..de openlijk gelanceerde voor-
stelling — in „De Zanidvoonter" —, alsof die ge-
combineerde middenstandsvergadering met de pers
beschouwd moet worden als „Jodenbescherming
van de beste soort". Met deze wijze van voorstelling
worden de zaken op hun kop gezet, ten bate n.b.
van de N.S.B. Deze enormiteit kunnen we dan ook
niet laten passeren, omdat wij er niet aan denken
ons te buigen voor het nationaal-socialisme vóór
en aleer het brute nat.-soc. geweld ons daartoe
onweerstaanbaar dwingt. Zo ver is het in ons land
gelukkig nog niet, maar zover zal het heel gauw
.komen, als we uit vrees voor die zwarte toekomst-
mogelijkheid nu al beginnen met ons er angstval-
lig voor te hoeden iets te doen, dat de heren N.S.B.
ers zou kunnen mishagen, iets te doen dat door
hen gaarne uitgebuit wordt voor hun joden- en
marxistenhaat en eventuele pogroms ook hier.

Neen, wij laten ons niet intimideren. De Joden
en marxistenO) en democraten mogen zo langza-
merhand in hun tegenzin en afweer tegen het
N.S.B.-gedoe ook in Zandvoort hier en daar over
.de schreef -zijn.,gegaan in die. zin, dat_zij bij het
signaleren van de niet openlijk optredende „vijand"
wel eens iemand als NSB-er hebben gebrandmerkt,
die het niet of niet meer(I) is, dat is toch waar-
achtig niets in vergelijking met wat het nat. soc.

zo voor en na op z'n geweten heeft geladen. Is het
de anti-N.S.B.-ers ook zelfs maar in 't minst kwalijk
te nemen, dat zij — bedenkende wat ons te wach-
ten staat, als het nat.soc. ook hier (met buiten-
landse hulp) de macht in handen aou ikrjjgen —
dat zij van alles wat NS.B. of N.S.B.-gezind is

gruwen? En is het bevreemdend, dat zij zich ten-
gevolge van de aan N.S.B.-zijde betrachte geheim-
zinnigheid wel eens vergissen bij het signaleren
van hun „vijand"?
En is het dan niet een enormiteit om hiervan te

spreken Cof liever te schrijven) als van een „wan-
toestand", waartegen de „Zandvoortse winkeliers te
wapen" moeten worden geroepen?
De democraten 'wilden en willen nóg altijd de

ideeën-strijd; met de N.S.B. echter zijn ook in ons
land strijdmethoden geïmporteerd, die niet bedoe-
len te overtuigen maar te intimideren, die niet
leiden tot een eerlijke beginselstrijd maar tot haat
en nijd. Dat is de wantoestand en de daaraan
schuldige is de N.S.B., en daartegen moet zich dus
ook keren ieder, die ons land wil toehoeden voor
pogroms als in Duitsland.

Daartegen keren zich dan ook de democraten,
van ganser harte en met alle geoorloofde middelen.
Van een georganiseerde boycot van N.S.B.-winke-
liers is geen sprake en mag ook geen sprake zijn
(de Zandvoortse Courant heeft hiertegen verleden
jaar reeds terecht gewaarschuwd), maar dat men
individueel den N.SJ3.-winkelier mijdt is begrijpe-
lijk en geoorloofd.
Nu zijn er — ook in Zandvoort — winkeliers, die

indertijd, onder de indruk van het suggestieve
„Mussert wint" wiin of meer openlijk de zijde ko-
zen van de N.S.B., doch die daarvan nu spijt heb-
ben, óf uit eerlijke overtuiging óf omdat ze tot de
ontdekking zijn gekomen, dat ze op het verkeerde
paard hebben gewed. Van die zakenmensen is het
eigen schuld, dat ze nog wel worden aangezien voor
N.S.B.-ers. Die winkeliers past het niet, thans de
vermoorde onschuld te spelen, en Joden en anderen
met verwijten te overladen. Ea wie die winkeliers
in bescherming neemt, doet niet verstandig. Zij

zullen zichzelf schoon moeten wassen.
En — gelijk gezegd — men zet de zaken op de

kop, als men in dit verband de anti-N.S.B.-ers ver-
wijt in de kaart te spelen van de N.S.B., doordat
zij aldus voedsel geven aan de van die zijde ge-
kweekte Jodenhaat.

Als het steeds meer ook in ons land een strijd

op leven en dood gaat worden tussen N.S.B.-ers en
anti-N.S.B.-ers, dan is dat alléén de schuld van
de N.S.B.. En wie in die strijd party kiest — het zij

uit overtuiging, het zij uit berekening — die moet
daarvan de risico, de steeds groter wordende risico,

durven dragen. En zeker de financiële risico, gelijk

ook de Zandvoortse Courant deed en doet.

Wie daarentegen liefst van alle wallen wil (blij-

ven) eten, die houde zich buiten de strijd onzer
dagen. Hij opene althans zijn mond niet, om die

strijd te vertroebelen.

REDACTIE.

Met een VRIJWILLIG ABONNEMENT
van slechts één gulden per Jaar

Steunt ge dit

Democratisch Blad

n

N.S.B.-ers voor!

De Zandvoortse winkeliers protesteren. Men
brandmerkt velen van hen als N.S.B.-ers en zij

lijden schade. Verschillende bevolkingsgroepen krij-
gen daarvan de schuld, maar men ziet natuurlijk
het eerst de Joden aan voor het verspreiden van
de praatjes. Als wy, niet-Joden, dus ageren tegen
de N.S.B. werken wij het anti-semitisme in de
hand, zo redeneren dde heren winkeliers. Onze
schuld dus, als het hier nog eens tot een pogrom
komt.
We zouden dus de N.S.B. maar zijn gang moeten

laten gaan en hem liefst nog indirect steunen ook
om de Jodenhaat niet aan te wakkeren. Ik be-
schuldig niemand van N.S.B.-lidmaatsehap, maar
deze redenering is toch wel erg N.S.B.-erig. „De
anderen" doen het, „de anderen" brengen het na-
tionaal-socialisme tot gruweldaden en onderdruk-
king. Het excuus ligt hier in Holland ook al klaar.
De democraten halen de Duitse Jood het land
binnen, de democraten boycotten N.S.B.-winkeliers,
de democraten wakkeren de Jodenhaat aan. Als
men zich hier in Holland aan de Joden vergrijpen
zal, zullen de democraten de schuld krijgen.
Natuurlijk — er zit hier en daar wel een winke-

lier, die geen N.S.B.-er is — en er toch voor wordt
aangezien. Maar aan wie de schuld? Aan de valse
voorstellingen, die de N.S.B.-ers ons zelf geven.
Wij weten niet, wie lid van de N.S.B. zijn.

Vragen wij iemand, of hij lid van de N.S.B. is,

dan ontkent hij dat bijna altijd bij hoog en bij

laag. We weten in ons dorp met zekerheid maar
van enkele mensen, dat ze N.S.B.-er zijn. De col-
porteurs met „Volk en Vaderland", de opgeschoten
jongens met N.S.B.-spelden, de mensen, die de
rood-zwarte vlag nu en dan uitsteken. Ik vind dat
niet de meest antipathieke leden van de partij, ze
komen tenminste uit voor wat ze zijn, ze riskeren
wat; ze hebben een vreemde kronkel in hun her-
senen, die hen het mensonterende nationaal-soci-
alisme doet bewonderen, maar ze geven tenminste
openlyk blijk van die bewondering, ze zijn niet
bang.
Maai- er zijn véél meer N.SJB.-ers en N.SJB.-be-

wonderaars in Zandvoort dan deze enkelen. Dat
hebben de verkiezingen uitgewezen. En we moeten
maar raden, wie dat zijn. Informeren wij er eens
naar, dan antwoordt men „neen". Hoe weten wij,
wanneer dat „neen" juist is? Als wij een winkelier
ten onrechte aanzien voor een N.S.B.-er, dan is

dat de schuld van zijn liegende collega's, die wel
bij de beweging zijn aangesloten of er- sympathie
voor voelen. (Dat laatste is precies even erg!).
Wij weten maar van zeer weinige inwoners van

Zandvoort, dat ze N.SJB.-ers zijn. Er zijn honder-
den en honderden van wie we het niet weten. Die
moeten toch ergens schuilen! Zolang we hen niet
kennen, kunnen we alleen maar verdenken. Mis-
schien ook wel eens een onschuldige.
Laten ze zich bekend maken, en we zijn uit de

moeilijkheden. Als men een beweging met hart en
ziel is toegedaan, moet men er trots op zijn lid van
die beweging te zijn, moet men staan voor zijn ide-
alen en er desnoods wat klanten aan offeren. Wij
weten toch ook welke winkeliers Katholiek zijn,

S.D.A.P.-ers, leden van de Herv. Kerk, Joden. Die
mensen ontkennen dat niet, als je er hun naar
vraagt. Het lijkt soms wel of de N.S.B.-ers, die
redders van Volk en Vaderland, zich schamen voor
hun overtuiging. Misschien omdat er mens-vervol-
ging aankleeft ? En willen ze dan nog eerst de
mensen tot klant hebben, die ze later zullen ver-
volgen en onderdrukken? Ik had dan maar liever,

dat minderwaardige stelletje niet in mijn winkel.
Laat ons de namen weten van alle N.S,B.-ers en

N.S.B.-stemmenden van Zandvoort. Van hoog tot

laag. En wij zullen geen onschuldige meer ver-
denken. TJ bent toch trots op onze N.S.B, en wat
hij beoogt, u wilt er toch voor strijden en lijden?

Het is toch een hoog doel, dat ge nastreeft, waar
schaamt ge u dan voor? Als ge idealen hebt, getuig
er dan van. Het zijn geen echte idealen, die schuw
en oneerlijk maken. Er zijn natuurlijk ook vele
niet-winkeliers onder de N.S.B.-ers. Waar zijn die

bang voor?
Wij zijn benieuwd! De directie van deze krant

is zeker bereid uw verklaring aan te nemen en 't'é~

publiceren. Als de N.S.B. een beweging is, die zich
voor niets heeft te schamen, zullen we volgende
week alle plm. 600(?) namen bekend kunnen ma-
ken. Dan is alles klaar en zuiver.

Ik wil u wel vertellen, dat ik zelf lid ben van
de S.D.A.P., van E.d.D., van „Kerk en Vrede", van
de Kring „Godsdienstig leven".
Dat mag ieder weten!
Waar zijn de zeshonderd N.S.B.-ers?

BEP OTTEN.

KEGELINGEN VOOK DE KERSTPERIODE

EN OUDEJAAR.

In verband met het naderen van Kerstmis en
Oudejaar wordt door de Persdienst K.N.M.B.,

Mauritskade 33b, 's Gravenhage, onder de aan-
dacht gebracht, dat voor het winkelbedrijf dan de
volgende regelingen zullen. gelden:

Winkelsluiting in de Kerstmisperiode.
Voor alle winkels:

Van 19 tot en met 24 December mogen alle win-
kels tot 10 uur n.m. geopend zijn.

De Kerstdagen vallen dit jaar op Zondag en.

Maandag.
Op de Eerste Kerstdag geldt voor winkels de re-

geling, welke voor elke Zondag geldt. Voor de.
Tweede Kerstdag geldt de gewone regeling voor
de Zondag.

Op Zondag 18 December gelden de gewone uit-

zonderingsbepalingen voor de Zondag.
Winkelsluiting in verband met het Oudejaar en
Nieuwjaar.

Voor alle winkels:
Aangezien Oudejaarsdag ditmaal op Zaterdag

valt, gelden de gewone sluitingsbepalingen voor
de Zaterdag._

Voor ibepaalde branches:
Bloemenwinkels mogen op 30 December tot 10

uur n.m. geopend zijn en op Nieuwjaarsdag van
8 uur v.m. tot 10 uur n.m. (art. 4 lid 1 onder b
der Winkelsluitingswet).

SPORT

VOETBAL.

Een goede dag voor Zandvoort.

We hebben de plank niet ver misgeslagen, toen
we in ons vorig overzicht schreven, dat de achter-
stand van drie punten voor „Zandvoort" niet erg
is, „vooral als men bedenkt, dat ploegen als V.V.A.,
T.I.W. en Aalsmeer er steeds beter in komen en de
leiders tegen deze elftallen nog wel een of meer
punten zullen verspelen".
Want inderdaad kon het leidende Bloemendaal

tegen V.V.A. in Amsterdam slechts een gelijk spel
behalen.
Waar de geelblauwen in een heel goede en faire

wedstrijd er in geslaagd zijn, voor de tweede maal
in dit seizoen Schoten met flinke cijfers te kloppen,
werd de achterstand onzer plaatsgenoten op Bloe-
mendaal met één punt verminderd.
Door afkeuring van het Germaan-terrein ging de

wedstrijd De Germaan—Zeemeeuwen niet door.
De stand in deze afdeling is thans als volgt:

Bloemendaal 10 7 2 1 29—13 16
Ripperda 10 7 2 1 27—15 16
Zandvoort 10 6 2 2 23—13 14
V. V. A 10 4 3 3 18—18 11
Schoten 10 4 1 5 18—21 9
Aalsmeer 10 3 2 5 23—26

' 8

Zeemeeuwen 9 2 3 4 13—22 7
T. I. W. 10 2 3 5 17—20 7
Germaan 9 2 1 6 16—19 5
A. P. G. S 10 1 3 6 11—28 5

Het 2e elftal der oranjehemden won op eigen veld
van Rodi 2 met 4—2. Waar echter ook AJF.C. 4 won,
behielden de Meeuwen-reservers hun achterstand
op deze leiders.

Wie van onze lezers helpt ons aan de laatste
stand in de afdelingen van Zeemeeuwen 2 en Zand-
voort 2?

Zandvoort—Schoten, 3—0.

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter de
Haas. Bij de thuisclub staat D. de Muinck weer op
de spilplaats»; overigens is het elftal ongewijzigd ge-
bleven.
Reeds in het eerste kwartier krijgen de talrijke

bezoekers een goed, snel en open spel van beide
ploegen te aanschouwen, dat, juist omdat de vleu-
gels zoveel in het spel worden betrokken, grote ver-
rassingen inhoudt. Bij Zandvoort valt het rustige,
weldoordachte spel van de voorhoede op.

Als er 18 minuten zijn gespeeld, plaatst Harry
Bloemendal een prachtige pass naar Andr. Weber,
die tot op de grens doorloopt en dan uitstekend
voorzet. Jan v.d. Bos is van de andere vleugel ko-
men aansnellen en kopt .het leder onhoudbaar in
het net. 1—0.

Schoten speelt met een stopper-spil, en het is

voor ons een prettige gewaarwording, dat het Zand-
voortse binnentrio, Schuiten-Bloemendal-de Muinck
daar zo uitstekend raad mee weet. Onophoudelijk
wisselen zij van plaats en trachten om beurten de
spil van het doel weg te lokken.
By de bezoekers treedt de linkshalf -op de voor-

grond. De Zandvoort-halflinie blijft voorzichtig-
heidshalve te veel achter, waardoor Schoten gele-
genheid krijgt, het Zandvoort-doel te bedreigen.
Visser redt enige malen op fraaie wijze.
Na 32 minuten spelen ontsnapt Zandvoort aan

een gewaar, wanneer een Schoten-speler, na fraai
werk van een zü'ner medespelers, alleen voor Visser
staande, hopeloos naast schiet.
Er zijn nog 5 minuten te spelen, en nog steeds

hebben de geelzwarten het beste van het spel; maar
de razend snelle uitvallen van Zandvoort blijven ge-
vaariyk. Eensklaps komt D. de Muinck mee naar
voren en plaatst de bal naar Bloemendal, die han-
dig een. 2-tal spelers passeert; Andr. Weber staat
startklaar, maar ook J. de Muinck is op z'n qui-
vive. Harry geeft de bal dan scherp naar laatstge-
noemde, die het leder vallende met een der verdedi-
gers nog juist langs den toelopende keeper kan wer-
ken; tergend langzaam rolt de bal via de binnen-
kant der paal in het doel. 2—0.

Na de thee opent Schoten een heftig offensief
op de Zandvoortse veste, dat slechts met inspanning
van alle krachten kan worden weerstaan.
De eerste aanval van Zandvoort 7 minuten na de

hervatting, is weer raak. Afgemeten plaatst de
thans linksbinnen staande Bloemendal met een ver-
re trap, over het hoofd van den Schoten-linkshalf

,

de bal voor de voeten van A. Weber, die, na even
verder gelopen te zün, een hoge voorzet geeft, die
wederom door Jan v.d. Bos onberispelijk en onhoud-
baar wordt ingekopt. 3—0. Een hartehjk applaus
van het publiek verraadt hoezeer men met deze
faaie prestaties van Zandvoorts linksbuiten is inge-
nomen. Wanneer luj nu ook weer voorzetten gaat
geven als die van Weber, mogen we spreken van
een glorieuze come-back van v.d. Bos.
De bezoekers geven zich, ondanks deze achter-

stand, nog lang niet gewonnen. Vooral de beide
vleugelspelers zijn zeer actief en voortdurend dreigt
van hen het gevaar. Dorsman vooral moet het vele
malen tegen den rechtsbuiten afleggen. Weer ont-
snapt dan het Zandvoort-doel aan een groot gevaar,
wanneer het den scheidsrechter ontgaat, dat Oom-
stee de bal met de hand bewerkt.
Na 23 min. raakt D. de Muinck geblesseerd en

moet het spel staken. Henk Koper komt als rechts-
half invallen, terwijl E. Keesraan spil gaat spelen.
Hoewel de verzwakking in de halflinie duidehjk
merkbaar is, bhjft de thuisclub rustig verder spelen,
alleen moeten J. Weber en Oomstee thans overal
tegehjk zü'n. Weer genieten we dan van een fraai
staaltje voetbal, als Keesman de bal naai' Andr.
Weber kopt, deze voorzet en Bloemendal het leder
schitterend inkopt; maar even fraai redt Schotens
doelverdediger door zich languit op de bal te wer-
pen.
Maar in het laatste kwartier moeten de geelblau-

wen zich byna onafgebroken verdedigen tegen de
op volle kracht werkende Schotenaren. Twee maal
achtereen voorkomt Visser een byna zeker doelpunt,
de tweede maal door de in de uiterste hoek belande
bal tot hoekschop te verwerken. Keurig speelt de

In verband met Kerstmis zal ons blad

de volgende week des Vrijdags verschijnen.

Mogen wij de medewerking van H. H.
Adverteerders verwachten?

geelzwarte voorhoede thans en vooral de linksbuiten
brengt met z'n snelle rennen en afgemeten voorzet-
ten Zandvoorts verdediging in het nauw. Maar
steeds zijn het de handen van Visser die redding
brengen en als het einde aanbreekt, heeft Zand-
voort iets meer gekregen dan zij, gezien het goede
spel der Noord-Haarlemmers, verdienen.
Wat de leiding van scheidsrechter de Haas be-

treft.' goede wijn behoeft geen krans. Hij zorgde
voor een sportief verloop en wat dat zeggen wil,

weten de bezoekers van de voorlaatste wedstrijd.

A,s. Zondag
krijgt Zandvoort gelegenheid, in Bloemendaal re-
vanche te nemen en gelijk te komen met de wit-
liemden. Wanneer Weber c.s. zo rustig spelen als
j.1. Zondag, kunnen zij deze ontmoeting met ver-
trouwen tegemoet zien. De Zeemeeuwen krijgen het
thuis tegen V.V.A. met gemakkelijk en moeten
zwakker geacht worden dan de roodzwarte Amster-
dammers. Het zou echter niemand behoeven te
verbazen, wanneer dit voor Keur c.s. juist een re-
den was om eens extra-goed voor de dag te komen.

J.S.

Officiële Mededelingen
VOETBALVERENIGING „ZANDVOORT"

Zandvoort 1 heeft Zondag j.1. zijn kans goed ver-
dedigd en een 3— overwinning behaald op het goedi
spelende Schoten-elftal. De bezoekers waren in het
veld geenszins de mindere, maar zij wisten heel
slecht te profiteren van de kansen die zij zich zelf
schiepen.
In het elftal van Zandvoort was weer een voor-

uitgang te bespeuren. Zeer goed was het plaatsen,
naar de vleugelspelers, die deze middag goed op
dreef waren. Alle doelpunten ontstonden uit aan-
vallen door de buitenspelers geleid. Het samenspel
vlotte beter dan in voorgaande wedstrijden. We zien.
de komende wedstrijden dan ook met vertrouwen
tegemoet.
Goed werk deed ook Zandvoort 3, die de bezoe-

kende E.T.O., die over een stevig en fair spelend
elftal beschikt, met 2—1 overwon. De wedstryd was
spannend en van goed gehalte. We hopen, dat ons-
derde haar kans in de komende wedstrijden zal we-
ten te verdedigen.
Met Zandvoort 4 wil het maar niet vlotten. Ze

verloren van T.H.B. 2 met niet minder dan 6—1,
waardoor zy weer op de onderste plaats zijn beland.
Maar er is nog kans om deze te verlaten, maar dan
moet a.s. Zondag zeker gewonnen worden van
Spaarndam.
D.K.T.—Zandvoort 6 werd afgekeurd, terwijl Zand

voort b junioren er weer flink op los schoten en
R.C.H. jun. e met een 10—1 nederlaag naar huis
zonden.
Zaterdagmiddag speelde adspiranten a een vriend-

schappelijke wedstrijd tegen Zeemeeuwen adspiran-
ten. In het veld waren beide partijen goed tegen el-
kaar opgewassen, maar voor doel betrachtte Zee-
meeuwen meer activiteit en won met 3—0.

Zandvoort 1 krygt a.s. Zondag haar zwaarste uit-
wedstrijd te spelen en wel tegen de leiders, Bloe-
mendaal, Dit wordt voor ons elftal er op of er on-
der. Wordt er gewonnen, wat toch zeker mogehjk is,

•

dan kan een spannende eindstrijd in de kopgroep
tegemoet worden gezien. We behoeven onze spelers
niet meer op te wekken om hun best te doen, aan-
gezien zij zelf wel beseffen, wat hier momenteel
voor onze vereniging op het spel staat. We weten
zeker, dat zij zich tot het alleruiterste zullen in-
spannen en hopen, dat deze inspanning met een,

overwinning beloond moge worden. Veel succes, jon-
gens.'!!

Zandvoort 2 speelt thuis om 2 uur tegen Avanti-
Avog comb. 2.

Het programma voor a.s. Zondag luidt:

Bloemendaal—Zandvoort 1, 2 uw.
Zandvoort 2—Avanti-Avog 2, 2 uur.
B.C.H. 6—Zandvoort 3, 10 uur.
Spaarndam—Zandvoort 4, 10 uur.
Heemstede 2—Zandvoort 5, 10 uur.
Zandvoort 6—Heemstede 3, 10 uur.

Zaterdag speelt Zandvoort b adspiranten tegen
Zeemeeuwen b adspiranten thuis een vriendschap-
pehjke wedstryd. Aanvang 2.30 uur.

We delen aan onze junioren en adspiranten mede,
dat Vrijdagavond 23 December a.s. voor hen een
clubavond wordt georganiseerd in ons clubgebouw.
Er zullen verschillende spelen worden gehouden,
waarvoor zeer mooie prijzen beschikbaar worden ge-
steld. We rekenen op de aanwezigheid van allen.

Aanvang 7.30 uur. J.K.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. „DE ZEEMEEUWEN"

Secretaris G. J. de Joode, Stationsstr. 2 Tel. 2358

Uitslagen van Zondag 1.1.:

De Germaan 1— Zeemeeuwen 1, uitgesteld.

Zeemeeuwen 2—R.O.D.I. 2, 4—2.

Schoten 3—Zeemeeuwen 3, uitgesteld.

Zeemeeuwen 4—Hillinen 4, 5—1.

Adspiranten-competitie:
Zeemeeuwen b—T.H.B. a, 1—0.

Vastgesteld voor Zondag' a.s.:

Zeemeeuwen 1—V.V.A. 1, 2 uur.
I.D.W. 2—Zeemeeuwen 2, 2 uur.
Zeemeeuwen 3—Hillegom 2, 10 uur.
Zeemeeuwen jun.—E.D.O. b jun., 10 uur.

Voor het eerste en tweede elftal zijn de volgende
aanschrijvingen verzonden: J. H. Hennis, A. v.

Duyn, S. Sebregts, A. Keur, 47, W. Keur, G. de
Wid, Jac. Franssen, A. Paap 88, C. K. Drayer, I.

Druyf en K. G. Hendrikse, reserves Jb. Keesman
44, W. v.d. Moolen. Voor het tweede elftal: J. E.
Koper, R. v.d. Mije, A. Paap 87, Alb. Koper, C. Ko-
per, Jb. Molenaar 76, J. v.d. Bos, E. Loos, F. G.
Gerritsen, C. v. Duyn, A. Visser, reserves: PI. Mo-
lenaar, Jb. Molenaar 75 en A. Bos.

A.s. Maandagavond bestuursvergadering in Café
BluUs, Haltestraat 25.

UITSLAGEN R.K.F.:
T.Z.B.—B.S.M. 3, 8—2.
T.Z.B. 2—T.Z.B.-vet., 4—3.
T.Z.B, jun.—T.Y.B.B. jun., 4—1.



SCHILDERSGEZELLEN
WAARDEBON INLEVEREN
zy, die recht hebben op uitkering over de
2de Kerstdag, kunnen Zaterdag 17 December
tussen 5—6 uur in „Ons Gebouw"Spoorstr.51
en Maandag 19 Dec. tussen 6.30—7.30, Wil-
lemstraat 8,

5 Waardebonnen inleveren.
De bonnen worden alleen aangenomen als
het Bonboekje afgestempeld is door de Cen-
trale Comm, op 10 of 17 Dec.

Op 17 Dec. houdt de Centr. Comm. zitting
tussen 5—6 uur, bij de Leeuw, Stationsstr. 11.

Het Bestuur der Ned. Schildersgezellen
Bond, Afdeling Zandvoort.

MEDEDELING
van het Comité voor Joodse Vluchtelingen

Afdeling Zandvoort.
Het is bovengenoemd comité gebleken, dat vele

inwoners der gemeente Zandvoort er nog niet van
op de hoogte zyn, hoe zij dienen te handelen ten
opzichte van vluchtelingen, afkomstig van gene
zijde onzer Oostgrens.
Melden zich zulken aan, hetzij om onderdak of'

om ondersteuning, zo verwrjze men hen onmiddel-
lrjk naar den secretaris van het comité, den heer
Louis Blok, Haarlemmerstraat 40, telefoon 2802,

die al deze aangelegenheden behandelt.
Wil men trachten, toelating in Nederland te ver-

ikrijgen voor familieleden of vrienden, dan wende
men zich tot hetzelfde adres, waarbij opgemerkt
dient te worden, dat behalve voor bfozortder drin-
gende gevallen, kans op toelating vrrjwel uitslui-

tend bestaat voor naaste familieleden. Men stelt

zich echter aan vertraging der afdoening bloot,

als men zich van hier direct tot het Hoofdcomité
te Amsterdam richt, daar dit toch alle aanvragen
•uit Zandvoort ter afdoening aan het comité alhier

terugzendt.
Hen die illegaal over de grens gekomen zijn,

verberge men vooral niet bij zich thuis, daar men
zich hierdoor strafbaar maakt; men stelle zich

zonder verwijl met den heer Blok in verbinding
aangaande hen. Door deze weg te volgen, is men
er ook zeker van, het welzijn der vluchtelingen zo-

veel mogelijk te bevorderen.

91DUBBELTJES" PRIJSVRAAG
VAN HET

Gemeente Gasbedrijf te Zandvoort
Vanaf 15 Dec. 1938 stellen wij in onze toonzaal 500 formulieren ter beschikking, welke voor slechts

ƒ 0.10 per stuk het recht geven om aan onze originele prijsvraag mee te doen.

De uitslag van deze prijsvraag wordt vóór 15 Maart 1939 bekend gemaakt in de Zandvoortse bladen.

Inzendingen (alléén geldig, indien dit formulier is bijgevoegd-, af te geven aan de toonzaal, Oranje-

straat, Zandvoort.)

Voor de fraaiste en origineelste inzendingen stellen wij de volgende mooie prijzen ter beschikking:

Ie prijs 1 prima wit geëmailleerde 2 pits kookplaat met uitneembare koperen branders,

fabrikaat Dordrecht.

2e prijs: 1 Beccon gasoventje, fabrikaat Beccon - Doetinchem.

3e prijs: 1 één-pits geëmailleerd gascomfoor, fabrikaat Beckers, Bergen op Zoom.

Troostprijzen: 15 gasbaby's fabrikaat Moubal - Zeist.

De beslissing inzake de toekenning der prijzen geschiedt door de Directie van het Gasbedrijf.

Deze beslissing is bindend. Reclames hieromtrent zijn ongeldig en worden niet in behandeling ge-

nomen.

Het personeel van het gasbedrijf is van deelname aan de prijsvraag uitgesloten.
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COMMISSDE HULP AAN SPANJE.

Het is het bestuur van de Subcommissie-Zand-
voort een behoefte, langs deze weg haar dank te

betuigen aan allen, die hebben medegewerkt, de
Sint Nicolaas-actie te doen slagen.

Niet alleen kon een flink bedrag aan geld
— waarvoor levensmiddelen zullen worden ge-

kocht — aan het Hoofdbestuur worden afgedragen,

maar ook ging er een grote zending kleren naar
Amsterdam, waarmede weer velen in Spanje tegen
de koude beschermd zullen zijn.

Brj een volgende actie hopen wij weer op uw
hulpvaardigheid een beroep te mogen doen.

Het bestuur v.d. Subc. Hulp aan Spanje.

VERLOTING.

Van de alhier verkochte loten ten bate der „Ko-
ningin Wilhelmina Kliniek" voor de Chr.Ver. voor
verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haar-
lem, Is een prijs gevallen op lot no. 49210 en wel
een gebreide sprei.

LUCHTGEVAAR EN LUCHTBESCHERMING
De heer P. van der Mij e, commandant van de

Luchtbesohermingsdienst, hield Dinsdagavond in
„Ons Huis" een lezing over het onderwerp „Lucht-
gevaar en luchtbescherming". Met grote belangstel-
ling werden de woorden van den heer Van der Mije
gevolgd, die veel bijzonderheden verstrekte over
allerlei bommen en de bestrijding van luchtaanval-
len. Verder werd. gesproken over schuilkelders, gas-
maskers, enz.

Na de pauze werden door den spreker verschil-
lende vragen beantwoord.

JONGE HERVORMDEN.
Op Donderdag 22 Dec. a.s. houden de Jonge Her-

vormden hun Kerstwydingsavond in de Nieuwe
Consistoriekamer. Aanvang 8 uur

RIJWD3LBERGPLAATS.
Het College stelt voor het voorstel van de raads-

leden Suerink en Van Rijnberk aan te nemen,
waarbij wordt overgegaan tot de ibouw van een rtf-
wielbergplaats bij de TT.L.O.-sohool, plaats bieden-
de voor 40 a 50 rijwielen.

| Een welkom geschenk §

JJ
vindt U zeker bij ons g

B Ziet onze Speciale 5

SKERSTETALAGEg
B B

i Drogisterij L Blaauboer
(

B Haltestraat 46 - Telef. 2392 S

HANDBAL O.S.S.

De dames zijn er 1.1. Zondag in geslaagd hun
wedstrijd tegen Concordia 2 met 4— te winnen,
zodat zij het beste doen verwachten in de tweede
helft der competitie, daar zij zich ongetwijfeld be-
ter kunnen weren dan de heren.
Laat ieder, die iets voelt voor het handballen en

het eens een keer wil proberen, zich opgeven bij den
Handbal-secretaris Poststraat 4. Er wordt namelijk
vriendschappelijk gespeeld en onderling getraind,
beide goede gelegenheden voor nieuwe spelers.

A.s. Zondag allen om 10 uur present op het ter-
rein aan de Zandvoortselaan!

ZANDV. KRING „GODSDIENSTIG LEVEN",

(Afd. v.d. Ned. Prot. Bond.)

„Credo Canto", het kerkkoor van genoemde
Kring, geeft Zaterdag 24 dezer in het gebouw
Brugstraat 15 een zang- en muziekavond ter inlei-

ding van het Kerstfeest.
Onder de goede leiding van den dirigent, den

iieer Pelix de Nobel en met de welwillende mede-
werking van een klein-orkest en een zangeres, zal
dit weder een avond van wijding kunnen worden,
waarvoor ieder, die daarin belang stelt, goed doet
die Zaterdagavond vrij te houden
Volgende week hopen wij iets meer aangaande

het programma te kunnen mededelen.
De toegang is, als altijd, vrij.

TONEELVERENIGING

„Phoenix"

Grote toneelavond op ZATERDAG 17
DECEMBER a.s. in ,-Groot Badhuis"

Blijspel in drie bedrijven door
Christien van Bommel-Rouw en Henk Bakker

f—ammmmmmmmmmmmmmmÊÊBaammmÊËËa^mmmammmmmi
Opgevoerd zal worden-

„En Jacob diende ...
."

Na hun succesvolle Tournee
komen de . alhier bekende

De oude en de nieuwe tijd op het toneel.

The Midnight Kiddies"ff
onze Dansmuziek
verzorgen. —

INTRODUCTIES a f 0.50 PER PERSOON verkrijgbaar bij het Bestuur en aan de kassa. Plaatsbespreking op de dag der voor-
stelling aan de zaal des middags van 2—4 uur..

EEN VERBETERING.
Op de hoek van de Gr. Krocht en de Hogeweg

ligt een onbebouwd stukje grond, dat het entree

van ons dorp niet mooier maakte, In de commissie
voor locale propaganda van de V.V.V. werd hierop

geattendeerd, waarvan het resultaat is, dat het land
omgespit is en met bloembollen beplant zal worden.
Ook een stukje grond aan de Haarlemmerstraat na-
bij de halte De Tol zal beplant .worden.

JEUGD-GYMNASTIEKWEDSTRIJDEN
' van de Kennemer Turnkring.

Eerste en tweede prijs naar Zandvoort.
Onder leiding van den heer J. A. B. van Pagee

vonden Zaterdag 10 Dec. j.1. in Haarlem de adspi-
ranten-gymnastiekwedstrijden van de Kennemer
Turnkring plaats.

Deelgenomen werd door 9 ploegen jongens en 9

ploegen meisjes.
Zowel bij de jongens als .bij de meisjes werd

enthousiast gewerkt, terwijl over het geheel geno-
men behoorlijke oefeningen te zien werden gegeven.

De uitslagen luiden: Meisjes: 1. Concordia, 277 pt;

2. O.S.S., 244 pt; 3. Bato, 215 pt; 4. O.S.S. H, 207 pt;

Jongens: 1. O.S.S. 183i/
a

pt; 2. Bato 176i/
2 Pt;

3. Turnlust 158 pt.

Onze hartelijke gelukwensen aan de winnende
Zandvoortse ploegen!!

ZWEMCLUB ZANDVOORT. (Z.C.Z.)

Ondanks de onophoudelijke regen hadden we Don-
derdag 8 Dec. een drukbezochte oefenavond. Er was
n.1. wedstrrjdzwemmen. Natuurlijk kon niet iedereen

een letter verdienen, maar de hoofdzaak is, dat al-

len hun best hebben gedaan. Dat maakte de sfeer

prettig en verhoogde de gezelligheid. Op de tribune

waren verscheidene kijkers. We hopen, dat zrj zo

begeesterd zijn, dat ze de volgende keer ook het
water ingaan.
Het afzwemmen zal plaats hebben op Donderdag

12 Jan. 's avonds half acht in Stoops bad. Voor be-
langstellenden is er voldoende plaats op de tribune.

Ouders, bent TT ook aanwezig toy het afzwemmen
van uw kinderen?
De heer J. C. Veldhoff is bereid gevonden vanaf

begin Januari weer de leiding van de Indoortraining

op zich te nemen. Deze zal waarschijnlijk op Maan-
dagavond plaats vinden.
Zoals altijd hebben we nog steeds onze oefenavon-

den in Stoops bad, waar de temperatuur brj storm

of regen, weer of geen weer altijd even aangenaam
is. En dan niet te vergeten die warme douche!

Die alleen al, is waard, dat TT met ons meegaat!
"We vertrekken met de bussen om 5 min. over

zeven en kwart over zeven van Garage P. Kerk-
man, Haltestraat en met de moedige fietsploeg

5 min. voor zeven van het Tramplein. S.

Watergolf Manicure

D AMES

!

Nu de Feestdagen komen een vol-

maakte Permanent voor C 1 CH
(kort haar) * **-'v
Vakkundige bediening en vlugge droging door onze
nieuwste Droogmachines.

Gelieve vroegtijdig af te spreken.

Kapsalon B* v.d* BIJL
ZEESTRAAT 67

2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

THEATER MONOPOLE.
De directie van bovengenoemd theater is er steeds

op uit om in deze donkere dagen enig licht te
brengen door opbeurende films.

Deze week gaat de film „de firma wordt ver-
liefd". Het drietal Jean Arthur, Edward Arnold
en Kay Milland, dat de hoofdrollen vervult e.a.

brengen u in deze fenomenale lachfilm: de zwe-
vende bontmantel! Revolutie in de cafetaria! de
Beurs op de wip.
De tweede hoofdfilm is ook iets bijzonders: een

film naar het bekende boek van Zane Grey „Het
Spoor der Verschrikking". Deze adembenemende
cowboy-film zal zeker bij oud en jong in de smaak
vallen.

Donderdag op de populaire avond draait de even
eens populaire film „De Jantjes".
Dat deze film op verzoek nog eens gaat is geen

wonder, want deze Hollandia film met de beste
Hollandse artisten, zoals Louis Davids, Pientje de
la Mar, Johan Kaart en Herman Bouber bezorgt
TT een avond, die niet licht vergeten zal worden.

VROUWENVERENIGING „KRING"
A.s. Maandag 19 Dec. hopen wrj een Kerstwij-

dingsavond in de Brugstraat te hebben. Iedere
vrouw, die daarin belangstelt is hartelijk welkom.
Aanvang 8.15 uur precies. Het Comité.

IVI I E P VAM EGEBEN
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Becckmanplein 5 - Plan Noord

Verven Onduleren

EEN GOEDE KERSTMIS!
Kerstmis. Peest van licht en vreugde, in donkere

dagen, gedachten aan lichtende verten, aan zonnig

verschiet.

En toch, voor hoevelen zijn dit slechts ijdele

klanken, de zorgen van iedere dag, de grote nood
geven menigeen een nog dieper besef van de mi-
sère, waarin de ontredderde maatschappij hem
heeft gebracht. Juist op deze feestdagen is dit ge-

voel sterker dan ooit.

„Het daghet in het oosten" ijdele klanken, inte-

gendeel, donkere wolken pakken zich daar samen,
en ontnemen den armen mens het geloof aan zelfs

een enkele lichtstraal, laat staan het geloof aan
het lichten overal, zoals de oude woorden ons wil-

len doen verstaan.
Laten zij, die daar nog toe in staat zijn, helpen,

helpen en nog eens helpen, dit geloof opnieuw op
te wekken, en te versterken.

Zeker er wordt veel gevraagd, en wij weten het,

veel gegeven, maar er is zoveel nodig. Evenals de
vorige jaren, kom ik namens de Ver. van Huis-
vrouwen onze leden en niet-leden met groot ver-
trouwen verzoeken om haar bijdrage in de vorm
van pondjes levensmiddelen. In de hoop, dat mijn
huis Zandvoortselaan 11 te klein zal blijken te

zijn om alle goede gaven te omvatten, maar er
kan heel wat in. ,

Het zal in menig gezin, dat vroeger betere dagen
kende, o zo dankbaar worden aanvaard, te meer,
daar in ons geval, de ene hand niet weet, wat
de andere doet. Zandvoortse huisvrouwen, het is

TTw eer te na, Haarlem alles te laten doen, Haar-
lem, dat toch al zo dapper meedoet, ook voor de
Zandvoortse ingezetenen. De stroom kan beginnen,
wij zijn klaar, om deze te verwerken. Bij voorbaat
dank van de Ver. van Huisvrouwen,

Namens het Kerstcomité:
E. J. E. MARGADANT.

GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad komt in openbare vergaderin-

gen bijeen op Maandag 19 Dec. des avonds om half
acht en op Dinsdag 20 Dec. des namiddags half
drie en des avonds half acht.

BENOEMING SCHOOLARTSEN.
Het College stelt voor de heren Van Fraassen en

Tichelaar tot schoolartsen te benoemen voor de
jaren 1939 en 1940.

BEZUINIGING STRAATLICHTING.
Het College stelt voor een nieuwe overeenkomst

met het P.E.N. te sluiten inzake stroomlevering
voor de straatverlichting, waardoor een besparing
wordt verkregen van ƒ 2200 per jaar.

AAN ALLE OUDERS VAN ZANDVOORT.
Het bestuur van de Zandv. Mond- en Accordeon-

vereniging „Excelsior" heeft het voorstel in over-
weging genomen, om met medewerking der ouders
te komen tot de oprichting van een Sint Nicolaas-
vereniging, die als volgt functionneert.
Alle leden betalen 5 cent per week, welk bedrag

wordt opgehaald.
In de Sint Nicolaas-week wordt een grote zaal

gehuurd (in verhouding van het aantal leden) en
de kinderen worden onthaald op een toneelstuk,
versnaperingen enz.

Wij hadden het ons nu zo voorgesteld, dat wij
een vergadering uitschrijven, waarin het een en
ander wordt besproken en waar met o.a. enige be-
stuursleden van „Excelsior" een bestuur wordt ge-
kozen uit de ouders.
In alle grote steden werkt dit perfect, dus kan

dat bij ons ook wel. \
Ouders, die voor dit voorstel iets gevoelen, geven

even hun adres volledig op aan een der onderstaan-
de adressen, zo mogelijk voor 1 Jan. 1939: G. van
Duin, Marisstraat 45; Jac. Paap, Noorderstraat;
C. Koper, Koningstraat 79; G. v. Duin, Beekman-
plein 3; J. A. Paap, Paradijsweg 11.

De vereniging is strikt neutraal, dus voor nie-
mand een beletsel.

Bü genoemde heren een briefje in de bus, en het
is in orde. Doe dus allen mee om te zorgen, dat de
kinderen het volgend jaar een reuze-Sint Nicolaas-
feest krijgen.

Het bestuur van de Zandv. M. en A. ver.

„Excelsior", C, Koper, secretaris, Koningstr.79

. TONEELVERENIGING „DE SCHAKEL"
Het bestuur bericht hiermede aan leden en dona-

teurs, dat wederom een gezellige avond zal worden
georganiseerd in huize „De Loefhoeck" en wel op
Woensdag 21 Dec. a.s. des avonds te 8.30 uur.
Er zal worden gekiend om wild-prijzen, voorts

sjoelbakken, biljarten, kaarten en dansen.
Het bestuur geeft de eerste ronde kienen een

plankje gratis.

Op grond van de gezellige stemming der vorige
keer hoopt het bestuur op een grote opkomst, zodat
de gezelligheid nog weer beter zal zijn.

Komt dus met een goed humeur naar „De Loef-
hoeck", het bestuur zorgt voor de rest.

Brengt vrienden en kennissen mede!
De consumptieprijzen zijn wederom zeer laag ge-

steld.

Het bestuur deel ons mede, dat in studie geno-
men is het blijspel „Millionair tegen wil en dank",
waarvan de voorstelling zal plaats hebben op Zon-
dag 8 Januari a.s.

INGEZONDEN.

MISPLAATSTE GRAP.
U allen zal het wel bekend wezen, dat ih de si-

garenwinkel aan de Grote Krocht nr. 26, de sport-
uitslagen worden gepubliceerd.
Ook ik behoor tot degenen, die met veel belang-

stelling de uitslagen volgen.

Verleden week Zondag had ik mij al bhj gemaakt
met de daar vermelde uitslagen, waardoor de kan-
sen van de Voetbalclub „Zandvoort" aanmerkelijk
stegen, toen ik later tot de ontdekking kwam, dat
de gegeven uitslagen onjuist waren, voor zoverre
het betrof de concurrenten van „Zandvoort".
Toen ik deze en gene met verwondering hier-

over sprak, hoorde ik al spoedig, dat de eigenaar
van de zaak hier geheel buiten stond. Een grap-
penmaker had hem deze uitslagen doorgegeven,
teneinde iemand, die beloofd had te zullen trac-
teren, indien „Zandvoort" gunstiger kwam te
staan,* hierdoor te nopen zijn belofte na te komen.
De grap op zichzelf kan ik wel waarderen, maar

onze vriend had even moeten bedenken, dat hij

iemand dupeerde, die zich elke Zondagmiddag be-
schikbaar stelt, om het publiek aan de sportuitsla-
gen te helpen.
Het lukt m« dan ook absoluut onjuist om op de-

ze wijze onze erkentelijkheid te betuigen voor het
beschikbaar stellen van zijn vrije tijd.

Ik voor mij hoop dan ook maar, dat door het ge-
beurde de heer Meyer niet wordt afgeschrikt, maar
dat hü een middel weet te vinden om in het ver-
volg voor de uitslagen meer geschikte berichtgevers
te vinden.
Zouden de Verenigingen hier geen middel op we-

ten? Dan zou het bovenvermelde de goede zijde
hebben een snelle en juiste berichtgeving in het
leven te hebben geroepen.

EEN BELANGSTELLENDE.

EEN STEM UIT DUITSLAND.
Op verzoek van een lezeres geven we gaarne

plaats aan onderstaand knipsel uit de Haagse
Post:
M.de R. Aan alle mensen, die nog iets goeds van

het nationaal-socialisme verwachtten, zoals ik aan-
vankelijk ook gedaan heb, geef ik de raad thans
enige Duitse steden te bezoeken.
Geen Joods magazijn of woning is gespaard ge-

bleven, zelfs de armoedige winkeltjes van 2e hands
kleren, waarvan de bezitters misschien enige Mar-
ken per dag verdienden, zijn totaal vernield. Men.
wordt er koud van, als men dit alles aanschouwt.
In Hamborn bij Duisburg was de brandweer tien

minuten eerder bij de synagoge dan de brandstich-
ters; het gebouw is niettemin totaal uitgebrand. De
brandweer beschermde alleen de naastliggende
percelen.

Op een bovenhuis woonde een Joodse oorlogs-
invalide; de man was aan beide benen geheel lam.
Men vernielde hier de gasleiding; de man is God-
dank later gered.
Een fabrieksarbeider, die durfde zeggen dat het

een schande voor Duitsland was, kreeg 45 Mark
boete en werd een dag „eingesperrt".
Dit is slechts een enkele greep uit de ontzettend

vele onmenselijke gevallen; voor twijfelaars is ech-
ter overal volop gelegenheid, zich alsnog van de
waarheid te overtuigen.
Bezoekt nu Duitsland!

Duisburg. LEZER HP.

Wijnen
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

TE KOOP GEVRAAGD:
Gehele of Gedeeltelijke

Inboedels en Zolderopruimingen
N.V. WATERDRINKER, Gr. Krocht 20 tel. 2164



Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.Ieren broeken.blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»
broeken, Kellnersbroeken.'

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar" en
Voorschotzegels

DANKBETUIGING,

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan den
weïwillenden winkeliers-
bediende, die mij bewust
hielp aan de onjuiste
sportuitslagen van de wed
strijden van 1.1. Zondag.
Alhoewel erkentelijk, zul-

len, teneinde het publiek
in 't vervolg voor onjuis-
te cijfers te vrijwaren,
slechts uitslagen worden
gepubliceerd, mij ver-
strekt door meer bevoeg-
den.

Sigarenmag. De Krocht
„Onder de Luifel"

OAT HAD U NIET GEDACHT
• dat uw schoentjoa ZÓ6
llln, ol« n I o uw Kondfin
worden garopaiaerd. Dat
Ia hot aork, dat ean »«r-
Kelljko „achoonmakar'
maakt.

SCHOENMAKERU

Te koop aangeboden:

Kinder PHAFF
Naaimachine

geheel nieuw, 60x40, GR.
AQUARIUM en partijtje
MEISJESBOEKEN.
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,

TE KOOP:
Een Herenfiets

Nieuwe SMOKINGSTOF
Adres te vernemen bur.
v.d. Zandvoortse Cour.,
Gertenbachs Drukkerij.

GEVRAAGD:
DAGMEISJE

van 8—5 uur. Aanmelden
Zaterdagavond na 7 uur:
Wilhelminaweg 15.

TE KOOP -OF TE HUUK
vrijstaand:

LANDHUISJE
zonnig gelegen, bev. 4 ka-
mers, keuken enz. Koop-
prrjs ƒ 1800. Huurprijs
ƒ 5.70 per week.

Br. bur. v.d. Zandv. Cou-
rant, Gertenbachs Druk-
kerij onder no. 2501.

GOEDE
SEXTANT

ter overname gevr. Br. m.
inl. en prijs ond. no. 2502
Gertenbachs Drukkerij.

Voor direct gevraagd:

zeer net

Dienstmeisje
(noodhulp) in gezin van
3 personen.
Aanm. Hogeweg 16.

WONINGBUREAU
„KENNEIVIERLAND"

HOGEWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»

gen, belast zich met huur«innen en administratie,

tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

BISSCHOPWIJN
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

BRONKHORST
GEEFT

hij aankoop van

1 paar Robinson Schoenen
een schitterende ROBINSON KALENDER.
SWTFT DAMES en HEREN SCHOENEN.

"WARME PANTOFFELS 99 et

BRONKHORST, Haltestraat 21 op 't hoekje

NUTTIGE EN FRAAIE

Kerstgeschenken
zijn Handwerken, Gobelin, Smyrnawerken,Jumpers

WIJ HEBBEN PRACHT WOL!
Gothische Kaarsen met Standaard.

Magazijn „Libelle"
GROTE KROCHT 11

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Boek-, Kantoorboekhandel, Leesbibliotheek

„ESVE"
"Kerstgeschenken - Kerstkaarten enz.

GROTE KROOHT 17 — TEL. 2231

HOCKEY.
Z.H.C. 2—B.M.H.C. 5, 2—1.

HANDBAL.
O.S.S.-dames—Concordia, 4—0.

TONEELVERENIGING „PHOENEX".
Hedenavond geeft de Toneelvereniging „Phoenix"

In Groot-Badhuis het moderne blijspel genaamd
„En Jacob diende "

•Wie vroeger een Phoenix-avond bezocht behoe-
den we niets te zeggen, doch zij, die nog geen ken-
nis met de vereniging maakten, zouden we aan-
raden, doe het eens en tr wordt beslist lid.

Als bijzondere attractie van deze avond staat

op het programma dat de dansmuziek zal verzorgd
worden door de bekende „The Midnight Kiddies".
Het belooft dus in alle opzichten een goede avond

te worden.

OUDE GENEVER
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

| Lenigheid - Gratie ook voor Uw kind

Januari aanvang:

BALLETCURSUS voor meisjes (5-12 j.)

I Tevens onderricht in

RHYTHM-GYMN. en TAPDANCE.
SLANK - LENIG - FIT

Ochtend of middagclubs woor dames v. iedere leeft.

| Dans-studio Mevr. Lily Orgodet

8
KOSTVERLORENSTR. 36 — TELEFOON 2079

Geen inschrijving voor dienstpersoneel.

UHmnuiuiiiHiniHiiiinuii

IVoor Kerstgeschenken!
natuurlijk naar H

De Waag

i

die wederom honderden

NUTTIGE GESCHENKEN
aanbiedt voor de laagste prijzen.

Komt, ziet en overtuigt U.
Eendrachtzegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40

Eens klant . blijft klant
I

STEENSMA's Modelvleeshouwerij
2 ONS PEKELVLEES 25 et

(Dit alleen .Zaterdag)

RAUWE ROOKWORST, per pond 50 et

Bestel vroegtijdig uw KERSTROLLADE.

Schoolstraat 3, bij de Haltestr. TeL 2703

VANAF HEDEN reeds verkrijgbaar:

KERSTBRODEN
EN

KERSTKRANSEN
Onze bekende kwaliteit, uitsluitend bereid met
roomboter.

Fa. L. J. Rinkel
TELEFOON 2820.

X THEATER „MONOPOLE" X
^ Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein ^

* De firma wordt verliefd

Vanaf Zaterdag 17 t.m. Maandag 19 Dec. 8 uur!!!!
3 dagen! Met stille pret zien wij uw bezoek tege-
moet! Want er staat tr wat te wachten!
EEN DAVERENDE FILM!
JEAN ARTHUR en EDWARD ARNOLD in:

HAHA! WAT EEN FILM! Iedere bezoeker krijgt
gratis een dubbele dosis levens-elixter en drie-en-
dertig eetlepels goed humeur! Een phenomenale
lachfilm! Ziet: de beurs op de wip. Een comcdie
uit duizenden! JEAN ARTHUR blond, charmant en
intelligent! Sinds „Oké Mr. Deeds" en „De trek
naar het Westen", een der populairste actrices. De
Firma wordt verliefd is de film, welke met overwel-
digend succes in theater „Tuschinski" is vertoond.

I
Als tweede hoofdfilm:

Een adembenemende Cowboy-sensatie, vol daveren-
de en spannende actie! ZANE GREY'S

Het spoor der verschrikking
Het allerbeste dat U ooit geboden wordt!

WEDEROM EEN GROOT FEESTPROGRAMMA!!
Toeg. bov. 14 jr. Entree: Parket 35, Parterre 60,

Stalles-Balcon 75 et, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Opvoering van de grappige film-comedie: ^^

Prinses voor 30 dagen T
met CARY GHRANT en SILVIA SIDNEY.
Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen, ^r

DONDERDAG 22 DECEMBER, 8 UUR: JPOPULAIRE VOORSTELLING
Op veelvuldig verzoek reprise van de beste Holland-
se film tot op heden gemaakt:

DE JANTJES
Vrij bewerkt naar het toneelstuk van Herman Bou-
ber met Louis Davids, Fientje de la Mar, Johan
Kaart, Herman Bouber e.v.a.

Toegang boven 14 jaar. Entree 30 en 54 et, alles

inbegrepen. Voorziet U tijdig van plaatskaarten!

Weinachtstollen en Kerstkransen
DE FIJNSTE KWALITEIT.

Willem van der Werff
Gasthuisplein 1 Telefoon 2129

DsaonooGeöGöaöaQGGDanöaonooonon

KERSTBOMEN
MISTLETOE, HULST, KERSTROZEN en nog vele
andere aardige PLANTJES en POTJES znn een
mooi geschenk!

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Komt U eens kijken!

Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

GEZELLIG
is het zitten in zo'n heerlijke CLUBFAUTEUIL
en bij een mooie ROOKTAFEL.

Ook als Kerstgeschenk is een mooie WOLLEN of

GESTIKTE DEKEN niet te versmaden.

N.V. Waterdrinker
Grote Krocht 20 Telef. 2164

H m
HET IS BIJ ONS 'T Hl

GEZELLIGST LEZEN §
daar wij voor elk wat wils hebben

j£j

Wij ontvangen steeds de nieuwste boeken [©]

van de bekendste schrijfsters en [®]

schrijvers. I©]

o
2727 Brand, M. Bij het lied der revolvers.
2728 Om een half millioen.

2729 Greig, Maysie. Als liefde wijkt.
2706 Boer, Jo. Catherina en de Magnolia's.
2713 Coolen, A. Herberg in 't misverstand.
.2711 Dine, S. v. De moordzaak Kenting.
2719 Hers, A. Het heilige leven.
2714 Heijde, M. ter. Njaï.
2715 De weg door het leven.

2708 Horton, R. J. Barnister knapt het op.

2709 Een bandiet erft een ranch.
2710 Het einde van de prairie.

2725 Iependaal, W. v., Adam in ongenade.
2716 Rearton, C. Met de camera door oerwoud

en steppe.
2722 Last, Jef . De laatste waarheid.
2712 Middendorp. H. Het mysterie van de

gele envelop.

m

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Bloemenmagazijn „ERICA"
Ruime keuze

Kerstgeschenken
Hulst, Mistletoe, — Kerstbomen vanaf 50 cent

HALTESTRAAT 4. C. G. A. CASSEE, Tel. 2301

Hl

GEEN INLEGGELD

mr LEES UIT

Leesbibliotheek „GEUIT
faal

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 - Telefoon 2135

Tg huur of te koop
1. Huurovername ONGEM. BEN. HUIS, 4 k.,

k., badk., Huurprijs zeer billnk.

2. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k.; boven 4 k. met
zolder, grote tuin, ƒ 6.— per week.
3. VRIJ HUIS, b.v. ben. 2 k., boven 3 k., schuur
en tuin, ƒ 5.— per week.
4. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., k.; boven 3 k. met

keuken, ƒ 6.— per week.
5. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., keuken; boven 3

k., centr dorp, ƒ 4.50 per week.
6. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., keuken; boven

3 kamers met keuken, 1 min. v. spoor ƒ 5.— p.w.
7. VRIJ HUIS, bev. ben. 2 k., k., st. schuur;

boven 3 k., badk., gr. zolder, 1 min. v. spoor. Huur-
prijs nader over te komen.
8. VRIJ HUIS met Garage, achterkant duinzijde,

bev. 5 kamers met badk., ƒ 45.— per maand.
9. VRIJ HUIS, bev. 5 k., douchecel met gr. zol-

der, zeegezicht, f 30.— per maand.
10. ONGEM. HUIS, Oosterparkstraat, bev. 6 k.,

douchecel, gr. zolder, ƒ 35.— per maand.
11. VRIJ BOVENHUIS, eerste stand, bev. 3 k.,

keuken, v. en achter balcon, ƒ 22.50 per maand.
12. WINKELHUIS, Haltestraat, Huurprijs n.o.t.

13. BEN. en BOVENHUIZEN, centr. dorp huur
zeer billijk.

14. WINKELHUIZEN, centrum dorp, beste stand,

ƒ 7.— per week.
15. BOVENHUIS, gel. Haltestraat, bev. 6 k„ nieuw
bouw, ƒ 30 per maand.
16. ONGElji. HUIS. bij de boulev. zeezicht, bev.

5 k., douchecel, gr. zolder, ƒ 40.— per maand.
17. VRIJ HUIS, bev. 4 k., 2 k., nette stand, ƒ 27.50

per maand.
18. GR. HUIS aan de Boulev. zeer geschikt voor
Pension, Huur n.o.t.

19. VRIJ BOVENHUIS brj Tramhalte, ƒ 25 p.m.
20. VRIJST. VILLA met garage, bev. 8 k. m. badk.
Huurprijs billijk; koopprijs zeer billrjk, hypotheek
aanwezig.

MBk&iaar W* Pa&p
ZEESTRAAT 14 TELEFOON 2965

— BIJ ONS SLAAGT U ALTIJD. —

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

PARTICULIERE

gemene Begrafenis-Verenigd
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen* en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 2476

.



Dames- en Herenkleermaker J* H. HENDRIKS - Brugstraat 5at Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O»
Gedipl. Coupeur — COSTUUM of WINTERJAS naar maat vanaf f 25.— - Stalen zonder verplichting thuisbezorgd. - HEEFT U
STOFjCostuum naar maat f 16.-, Wlantelcostuum f 14.-, Mantel f 12.50, maakloon met prima fournituren, coupe en afwerking gegarandeerd

ZANDVOOKXSE HANDELSVERENIGING.
Donderdagavond vierde de Zandvoortse Handels-

vereniging, in intieme kring, haar 30 jarig bestaan
ïn Bodega Mustert aan de Strandweg.
Engel Paap en zijn band, het duo Meijer en van

Meurs hebben er da stemming ingebracht en tot

't laatst in gehouden.
De prachtige prijzen bij de diverse spelen, die

de gelukkigen ten deel zijn gevallen zullen wel
hee'rlrjk opgepeuzeld worden.
Hét is te hopen, dat er voor de Zandvoortse Han-

delsvereniging steeds, ook bij vergaderingen, zo
grote belangstelling bestaat, anders moet de feest-

commissie er maar ' eens aan te pas komen, want
die heeft er slag van.

Alle hulde voor hun werk en 't samenstellen van.

het programma!

„EXCELSIOR"
Het bestuur maakt bekend, dat.de uitvoering is

bepaald op 28 Jan. 1939 in Gebouw Groot Badhuis
met bal na. Op deze avond wordt tevens de verlo-

ting gehouden. Doe allemaal uw best om de loten

te verkopen.
De toneelvereniging „Ons Toneel" voert een da-

verend toneelstuk op, iets om te brullen.

A.s. Maandag repetitie, Accordeons om 7 uur;
Mondaccordeons 8.15 uur. Zorgt allemaal op tijd te
zijn!...

Punch
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

V.V.V. — ZANDVOORT.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer houdt

een bijzondere algemene vergadering op Donderdag
22 December a.s. ten 8.30 uur in Groot-Badhuis.
De agenda vermeldt o.m.: Vaststelling Huishou-

delijk Reglement en Lezing van den directeur.

Na afloop is er een gezellig samenzijn.
De lezing van den directeur beoogt een kort over-

zicht te geven over het afgelopen seizoen en ont-
vouwing van de plannen voor het komende jaar.

Het ligt in de bedoeling na afloop genoeglijk bij

elkaar te blijven; we willen er een recht gezellige

V.V.V.-avond van maken. We verklappen TT al vast,

dat er gekiend en prijsgeschoten zal worden om
fraaie prijzen. Op prettige wijze zal men zich voor
de komende feestdagen in het bezit kunnen stellen

van een mooie haas, een mals konijn, of een ande-
xen vertegenwoordiger uit het wild-rijk. Natuurlijk
zullen ook de traditionele, krentenbroden niet ont-
breken.
Nog kunnen wij U mededelen, dat op deze avond

de trekking van onze loterij (hoofdprijs: een radio-
toestel) zal geschieden. Aanvankelijk was deze be-
paald op 2 Jan. a.s. De lotenverkoop gaat echter
zo vlot, dat wij de trekkingsdatum kunnen vervroe-
gen. Indien IJ nog een of meer loten wenst te.ko-
pen, adviseren wij TT om dit zo spoedig mogelijk te
doen. Wij zijn bijna uitverkocht!
Wij twijfelen er niet aan of deze attracties zullen

in vereniging met een gezellig dansje op de tonen
van een goede band voor 'n prettige feeststemming
zorgen. Wij hopen dan ook, dat al onze leden met
hun dames aanwezig zullen zijn.

Het bestuur stelt introducties voor niet-leden be-
schikbaar. Iedereen is dus in staat met het nuttige
werk van de V.V.V. kennis te maken. De introduc-
ties kunnen worden afgehaald aan het bureau van
de V.V.V., Badhuisplein 9.

Na 10 uur begint het gezelligste deel van de
avond. De winkeliers worden hartelijk uitgenodigd
in ieder geval dit gedeelte bij te wonen.

Bestelt n u reeds Uw

U voorkomt dan teleurstelling met de a-s. feest»

dagen.
,

ZIET DE ETALAGE.

Gertènbachs Drukkerij
ACHTERWEG 1 TELEFOON 2135

BRIDGE-DRIVE.
Zaterdag 1.1. was dan de grote Bridge-drive op

Zandvoort. Of deze geslaagd is? Een waar succes
is het geworden! Niet minder dan 52 personen heb-
ben eraan deelgenomen en aangezien het verder
niet aan de nodige belangstelling ontbrak, bleek
Steins Café Restaurant bijna te klein.

. De. gelukkige prijswinnaars waren de volgende
dames en heren:
Groep A: Ie prijs hr Denkers en Br. Tijman;

2e prijs: mevr. den Braber en mej. Viveen.
Groep B: Ie prijs: hr Wijlkamp en hr Kaandorp;

2e prijs hr Hoogeslag en hr v.d. Mey.
Groep C: Ie prijs: hr v.d. Broek en hr Sanders;

2e prijs: hr v. Bakkum en hr Timmers.
terwijl de twee troostprijzen in Zandvoort vielen.

Gedurende deze avond en de dagen erna hebben
zich reeds een twintigtal personen als lid aange-
meld voor een te vormen bridge-club op Zandvoort.
Wij wachten nu al weer met spanning op de vol-
gende drive.

",KERK EN VREDE", AFD. ZANDVOORX
Evenals vorige jaren organiseert het Hoofdbestuur

van
'
V.Kerk en Vrede" ook dit jaar weer een tiental

Kerstgetuigenis-avonden, waar gesproken zal wor-
den over: „De vrede der wereld en de vrede van
Christus". Voor onze afdeling wordt deze avond ge-
houden in Haarlem, Bern. Kerk, op Donderdag 22
Dec. Sprekers: Ds. M. v.d. Voet uit Haarlem en A.
Elffers Azn. Belangstellenden zijn welkom!

~ GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Zondag 18 Dec, 10 uur: Ds. D. Tromp.. 4e Advent.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31
Zondag 18 Dec. 10 en 5 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmaweg.

Zondag 18 Dec. 10 en 17 uur: Cand. Grosheide
van Amsterdam. — 4e Advent.

'NEDERL. PROTESTANTEN BOND.

.

(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")
Gebouw Brugstraat 15.

Zondag 18 Dec. 10.30 uur: Ds. H. A. O. Sneth-
lage''juit Hillegersberg.

Zondagsschool 12—1 uur.
Maandag 19 Dec. n.m. 8 uur: Vrouwenavond

„Kerstbijeenkomst".

NED. CHR. GEMÈENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oude

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. A. Hoekendijk Jr. te Heem»

stede.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 17 Einde v.d. Sabbath 4.37 uur
Vrydag 23 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.

Zaterdag 24 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.40 uur.

HAAL VOOR DE FEESTDAGEN

muziek in

Uw huis
Oratoriums zullen worden uitgevoerd
en nog veel meer muziek slaande op
Kerstmis.

Vraagt eens een vrijblijvende demonstratie en U zult
verrukt zijn over de PRACHTIGE GELUIDSWEER-
GAVE van onze RADIOTOESTELLEN.

Ook op gemakkelijke 'betalingscondities.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHUÊLENBURG
GROTE KROCHT 5-7 — TELEFOON 2974

DRUKWERK? Gertènbachs Drukkerij!

VOOR DE FEESTDAGEN

Allen naar

MAISON STABEL
Vroegtijdig bespreken gewenst, vooral voor

permanent tijdens de dagen vóór Kerstmis,

Geen teleurstellingen, (vlugge bediening door

uitbreiding personeel. — Voor kinderen

knippen de geschiktste tijd begin V.d. week. •

aison Sta bel
GROTE KROCHT 16 - TELEFOON 2759

UT \ Lopers ..... 15 cent
#|mmI / Tafel lakens . ... 19 cent

Klokken . . . . .10 cent
Kandelaars met kaars 6 cent

Kerstboomversiering, Tafelversiering, Hulsttakjes,

rollen rood en wit Crepepapier. Ziet de etalage!

VOOREEN PASSEND KERSTGESCHENK NAAR:

PASVEER -Haltestraat 27 , Tel. 2810

childerswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J.VAN DEN BOS & Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertastraat 82 - Zandvoort

U kan ieder tevreden stellen
door 's middags of 's .avonds

GROENTEN en FRUIT
op tafel te zetten van het goedkoopste adres

ter plaatse.

Elke dag kopen wij Ie kwaliteit van. de Amsterdam-
se markt.

Profiteer dus dubbel, TJw
.
portemonnaïe

spreekt toch ook een woordje mee!

Jb. ter WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

das

2 2 55
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooien!

iininiimiiDminii

W. Dorsman
Timmerman - Aannemer
Nieuwbouw-, Verbouw-
en Onderhoudswerken.

ACHTEROM 1

Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en . oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie

voor de- WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H, LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al»

leen met onze

Fijne Vleeswar en
Nergens groter verscheidenheid, nergens
'beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond .. .. 50 et

Rauwe Ham, per ons 20 et'

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et
Nierworst, per ons 15 et

'

«Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, pèr ons vanaf 12 et
Leverworst, per ons ' . 8 et
Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Hoofdkaas, per ons 6 et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Elverkaas
Grove s™J™rst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM ...."." ; . . .,29 et
Prima ARCHIDE SLA=OLIE .... 59 et

SPECULAAS, per pond 25 et

RAUWE HAMMETJES vanaf 95 et

Hors d'oeuvre "Worstjes, per blikje 30 et

Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I, J. Knotter, Haltestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

EET MEER VLEES
UI
m
m
m
m
is
ia
m
m

nonnnnoannno
DE NIEUWE KLANTEN STROMEN TOE
dat komt niet van de reiszegels, die wfl alleen verstrekken, doch ook door onze aogb
kwaliteit en lage prijs. Daarbij komt nog: men ontvangt (bij elke 50 et aan vlees be-
steed) 1 half pond prima gesmolten Bundivet.voor slechts 18 et en dan nog zolang de
voorraad strekt een

OSSEKOOKWORST
VARKENSVLEES

2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85
2 pd Rib carbonade ƒ 0.90
2 pd Haas Carbonade ƒ0.95
2 pd Varkensfricandeau ƒ 1.00

OSSEVLEES
2 pd Lappen ƒ 0.75
2 pd prima Lappen ƒ 0.85
2 pd Riblappen ƒ 0.90
2 pd Ribstuk ƒ 1.00

2 pd Roastbief ƒ 1-00

2 pd Lende ƒ 1.05

2 pd Biefstuk ƒ 1.10

2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen. .

.

ƒ 0.30

11
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EET MEER VLEES

EET MEER VLEES
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voor slechts . .

LAMSVLEES

40 et

2 pd Bout /0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES
2 pd Kalfslappen ƒ0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade .. ƒ0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

15DE CONCURRENT"
HALT E STRAAT 5 .— TELEFOON 2994

Verwacht volgende week onze GROTE KERSTRECLAM E
Horen en bezorgen zonder /prijsverhoging. Ziet de etalage.
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m, EET MEER VLEES

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
óf Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeester, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spaneta, enz. enz'.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn.

• VERPACHTING „ZUIDERBAD"
De heer Joustra heeft enige tüd geleden een.

voorstel ingediend om niet alleen het café, maar
ook de badinrichting van het Zuiderbad aan parti-
culieren te verpachten. .

-'•
Het College heeft nu een prae-advies uitgebracht,

waarin wordt medegedeeld, dat het Zuiderbad de
gemeente nog ƒ 10.000 winst over 6 jaar heeft op-
gebracht.'
Het voorstel van den heer Joustra is dan oo!c

niet aanvaardbaar.

WATERPRIJSVERLAGING.
Het College stelt voor ook de waterprjjs voor de

inrichtingen van weldadigheid met 2 cent per m»
te verlagen en te brengen op 12 cent.

OUDERRAAD. ."

B. en W. stellen 'de raad voor over te gaan tot
het instellen van een ouderraad.

WERKVERSCHAF1NGSOBJECT.
Het College stelt voor over te gaan tot het oprui-

men wan zand op de Boulevards, enz. eh wel in.
werkverschaffing. Voor arbeidslonen; wordt gere-
kend op ƒ 12.000 en voor materiaal e.d. ƒ 2300.

VERHOGING SUBSIDIE.
Het College stelt voor aan de V.V.V. voor 1938-

nog een extra-subsidie toe te kennen van f 500.

VOOR FEËSTARTIKELEIM
EEN ADRES

KERSTBOOMVEBLIOHTING-, .... vanaf ƒ 1.6&
Reserve lampjes vanaf 10 cent. Geen toandgevaart

Doet Uw voordeel, dat kan alleen de

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

HENK SGHUILENBURG
Grote Krocht 5—7 - Telef. 297*

De luchtreis van de Pegasus
door G. Th. Rot'man Nadruk verboden*

66. Korte tijd later daalden <ze te Krakibotje
om den koning uit te laten. Meneer Van Enunea
profiteerde van de gelegenheid om -de motor bij
te vullen; maar hij scheen niet erg gerust te zijn:
er waren niet meer dan twee bussen benzine over
en. met die 'bescheiden voorraad moesten ze nog
een deel van Afrika en de hele Middellandse Zee
over!
Evenwel, het afscheid was allerhartelijkst. En

toen, op weg! Naar het oude Europa!

67. Het was een zeer eentonig landschap, waar
ze nu overheen vlogen. Zand, zand en nog. eens
zand! Van tijd tot tijd bemerkten ze een kara*
vaan, die zich langzaam voortbewoog. „Dit is de
Sahara!" zei meneer Van Emmen. Spoedig werd
het terrein heuvelachtig; bergen tekenden zich
tegen de horizon af. — Plotseling riep Piet' uit:

„Kijk eens, een stadl" Ja, het was een stad
maar een vreemde stadl .
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ZANDVOORT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT . OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij 'vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar '. ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446 . .

Uitgave tiertenbachs Drukkerij Zandvoort

AD VERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20.

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Alleen menselijk gesproken is het reeds zo

verachtelijk om den ander te brandmerken

en zich zelf op te drukken het teken van het

edele ras.

Ds. D. TROMP.
(Israël als teken)

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Flitsen uit de gemeenteraad.

Het is -wel eens genoegehjk en leerzaam de be-
sprekingen in een gemeenteraadsvergadering aan
te horen, maai- het begint te vervelen, indien men
9. uur gedwongen is te luisteren en dan maar één
kopje thee krijgt. Maar we mogen niet mopperen,
want op een gewone vergadering kunnen we het
doen met doodgewone gemeentepils
Het woord voeren is voor de Zandvoortse gemeen-

teraadsleden vrij gemakkelijk, want slechts 125 maal
kreeg men van. den voorzitter gelegenheid «"in

mondje open te doen. Vooral de heer Molenaar
was weer op dreef en kwam tot 27 keer; maar het
zou verkeerd zijn te denken, dat het om een paar
minuten ging, want we noteerden eenmaal een rede
van 20 minuten en voorts een keer van 30 minuten!
Ook de heer Joustra had de smaak te pakken en
volgde met 21 spreekbeurten, terwijl wethouder van
der Moolen zich daardoor genoodzaakt zag om 24
maal te antwoorden. Uit zichzelf zullen de wet-
houders niet het woord vragen!
De andere heren waren gematigder, maar dat

betekent over het algemeen nog niet veel. Het aan-
tal sarcastische opmerkingen was in deze drie ver-
gaderingen legio, evenals de interrupties. Maar
daarvoor staat de raad dan ook (zelfs buiten Zand-
voort!) bekend. Om enige interessante opmerkingen
<te laten volgen: Griekse klassieken, avonturiers.
cijfer-goochelaars, amateur-accountant, jongleurs,
en<z. enz. '

De publieke belangstelling viel buitengewoon 'te-

gen, maar desniettemin werd reeds aan de verkie-
eingspropaganda gedacht. De correspondenten zorg-
den wel, dat de wijze woorden van de vroede vade-
ren wereldkundig werden. Een. vergelijking van de-
ze verslagen is; echter buitengewoon leerzaam, om-
dat, .eerst dan blijkt op welke wijze men de lezers
van een blad.' kan beïnvloeden. Vooral de verslagen
in z.g. neutrale' dagbladen zeggen bijzonder veel!
Men kent" het gezegde: voor wat, hoort wat!

B.

REGELINGEN VOOR DE KERSTMISPEKIODE
EN HET OUDEJAAR.

Correctie.

Het persbericht nr. 263 eW. 14 December j.1. over
bovenstaand onderwerp is . foutief opgegeven. Er
staat n.1., dat voor de Tweede Kerstdag de gewone
regeling. voor de Zondag geldt. Dit is niet zo.

Tweede Kerstdag immers, valt op Maandag en de
Winkelsluitingswet geeft voor een Tweede Kerstdag
vallend op een werkdag, geen bijzondere voorschrif-
ten.

Op Tweede Kerstdag: gelden dus de voorschriften
voor een gewone werkdag.
Bovendien wordt onder het hoofd „Voor bepaalde

branches" voor bloemenwinkels op Nieuwjaarsdag
als tijd genoemd, gedurende welke de bloemenwin-
kels open mogen zijn, van 8 uur tot 10 uur n.m.
Dit moet zijn van acht- v.m. tot ACHT uur njn.

.Verder moet deze rubriek worden aangevuld als

volgt:; . .

;: Winkels, waarin brood, banket, suikerwerk, choco-
lade, al'dan niet tezamen met. consumptie-ijs wordt
verkocht, mogen op Nieuwjaarsdag geopend zijn van
8 uur v.m. tot 8 uur n.m.

CREDO CANTO.
Op Zaterdag 24 Dee. 's avonds om 8.15 uur zal

Credo Canto zingen van fctet Wonder, dat wij op
bet Kerstfeest herdenken. Ziehier het programma:'
Gemeentezang. ',-..

- 1. „Susannine'J een kleine Kerstcantate door Wal-'
ther Hensel op woorden.van 'Mathias Claudius voor :

koor, solisten en klein orkest.

-2.._.Aria van Joh. S. Baoh voor sopraan met viool

en piano.
3. Weihnachts-kantate door J. S. Beyer, voor

sopraan en koor.
. 4.

;
Konzerto Grosso door A. Corelli, voor klein

orkest.
5. Das neugebor'ne Kindelein door Buxtehude

voor koor. en klein orkest.
Gemeentezahg.
De deuren in de Brugstraat staan voor ieder open.

..,.;. SrMULTAAN-SEANCE Dr. EUWE.
Zoals, nièh. weet, organiseerde het. bestuur van de

Christelijke School Brederodestraat op Maandag
19 dezer in hét clublokaal van de Zandvoortse
Schaakclub een simultaan-séance door den oud-
wereldkampioen, Dr. Max Eeuwe, met medewerking
der genoemde vereniging. Helaas hadden velen zich
door het meer dan barre winterweer laten afschrik-
ken, "zodat Dr. Euwe in het geheel slechts vijftien-

tegenstanders tegenover zich vond.
Bij verhindering van den heer Bolwidt, den voor-

zitter der Z.S.C., die een raadsvergadering moest
bijwonen, opende de secretaris, de heer Blok, de
avond met een enkel woord. Allereerst begroette

hij den voorzitter van het schoolbestuur, Ds. Waa-
ning, en Dr. Euwe, benevens de overige aanwezi-
gen. H(j memoreerde, dat Dr. Euwe thans voor de
derde keer als.schaker Zandvoort bezocht; de vori-

ge malen was het bil de 26ste partij van de eerste
imatch om het wereldkampioenschap (Novemoer
1935) en bij het Internationale Meestertournooi
van 1936.

Te 8.20 begon Dr. "Euwe zijn rondgang langs de
t>órden, waarmede hij reeds te 9.35 gereed was: in

vijf kwartier hadden alle vijftien tegenstanders m
het zand. gebeten. Door. den heer S. van der Koof
was een marmeren asbak met er op gemonteerde
schaakfigüur beschikbaar gesteld 'voor dengene, die

de beste prestatie.zou leveren;, hiervoor werd. door
Dr. Euwe het ïid. der. Z.S.C.,: de neer Koning, aan-
gewezen. -De heer Blok reikte hem de asbak" uit,-

waarna Ds. Waaning in een . slotwoord Dr. ' Euwe
voor zijn welwillendheid en de 'aanwezigen voor hun
opkomst dankte. ,'

Raadsvergaderingen.
Maandagavond 'vergaderde de Zandvoortse ge-

meenteraad onder voorzitterschap van Burgemees-
ter Van Alphen.

De geloofsbrieven van het nieuwe lid, den heer
G. van der Werff, werden in orde bevonden, doch
toelating geschiedt in de vergadering van Januari.

Bij de ingekomen stukken is een voorstel van de
raadsleden Molenaar en Van Toombergen om tot

verbetering van de woningen aan de Hobbema-
straat en Jan Steenstraat over te gaan. Medege-
deeld werd, dat inmiddels reeds een onderzoek is

ingesteld..
Een zeer langdurige discussie ontstond tussen de

heren Molenaar en Van der Moolen in verband
met een uitkering van ziekengeld aan mej. G.
Keur—Molenaar. De eerstgenoemde beweerde, dat
mej. Keur .recht heeftop ziekengeld; ook na 'een

dienstbetrekking,, terwijl de heer Van der Moolen
beweerde, dat adressante zich moet wenden tot

den ambtenaren rechter of — zo het college com-
petent -is tot het scheidsgerecht.
Met 7—3 stemmen werd besloten het adres voor

kennisgeving aan te nemen.
De heffing van opcenten van de gemeentefonds-

belasting werd vastgesteld op 75. Tot schoolartsen
werden benoemd de heren C. J. Tichelaar en C. A.
van Fraassen; voorts tot leden van het bestuur
van de gemeentelijke instelling voor maatschappe-
lijk hulpbetoon de heren Van Sluisdam en Bak-
kenhoven.
Een voorstel betreffende de stroomlevering voor

de straatverlichting! waardoor ƒ 2200 bespaard zal

worden ,werd zonder hoofdelijke stemming goedge-
keurd.

Bij het voorstel van de heren Van Rijnberk en
Suerink tot het stichten van een rijwielbergplaats
nabij de ulo-school deelde de heer Joustra als zijn

mening mede, dat van de 38 leerlingen, die z.g.

naar school per rijwiel komen, er hoogstens 5 in.

aanmerking komen voor het stallen van hun fiets.

De' heer Suerink bracht het college dank voor
de spoedige toehandeling van het voorstel en drong
op snelle uitvoering aan.
De heer Van Toombergen zou tegen het voorstel

stemmen, hoewel hij in de commissie van andere
opinie was, doch hem was gebleken, dat de leerlin-

gen gemakkelijk' de school binnen tien minuten
kunnen'bereiken. Dé"bbüw"""is "dan ook" önnbdigrobk""
de heer Molenaar was" van dezelfde mening.
De heer Joustra stelde vervolgens voor ƒ 0.10

per maand voor het rijwielstallen of b.v. ƒ 1.

—

per jaar te laten betalen; voorts vond hij, dat wet-
houder Van der Moolen nogal royal met het geld
omsprong. Of is er misschien een appeltje voor de
dorst aanwezig?
Met 7—3 stemmen wordt het voorstel van het

college aangenomen. Goedgekeurd wordt vervolgens
het voorstel om toe te treden tot de Psychiatrische
dienst van de gemeente Haarlem.
Wederom, werd langdurig gesproken over het

voorstel van den heer Joustra om over te gaan tot
verpachting van het Zuiderbad, namelijk de bad-
inrichting en het restaurant tezamen, omdat steeds
de epxloitatie verliezen aanwijst.
Het College was van 'n andere mening en be-

weerde, dat het Zuidenbad in plaats van ƒ 10.000

verlies, ƒ 10.000 winst heeft opgeleverd!
De heer Joustra was het geheel met deze cijfers

oneens en vergeleek B. en W. met jongleurs of m«t
Griekse klassieken Spr. noemde het een slag in
de lucht als beweerd wordt, dat door de inwoners
ruim. 10.000 baden genomen werden.
Ook de heer Molenaar had het over cijfergooche-

laars, terwijl de heer Van Rijnberk wees op het ver-
schil tussen het Noorder- en het ^uiderbad. De
grondslag waarop deze. gebouwen zijn gesticht, zijn
verschillend, maar. voldóen beide. ,

Wethouder- Slegers sprak nog over de zedelijk-

heid, waaraan wel iets nog mankeerde, maar acht-
te het verkeerd hét Zuidérbad aan particulieren te
verpachten.-"..:
Wethouder Van. der. Moolen zag de toekomst op- '.

•timistisoh . in, .waarna nog enkele leden het woord:
voerden. Bij de stemming maakte de heer. Joustra
bezwaren, tegen heit meestemmen ; van dën . heer.
Vallo, ihaai- de voorzitter wees zijn (bezwaren reso-.

luut af. Met 7—3 stemmen werd het voorstel van
den heer Joustra verworpen.
Aan de V.V.V. werd een aanvullend subsidie van

ƒ- 500 verleend voor het jaar 1938. Bij het voorstel-

tot verlaging van de. waterprijs voor instellingen

van weldadigheid stelde de heer Joustra voor ook
de waterprys voor de Diaconie met 2 cent te ver-
lagen. Op voorstel van den voorzitter om prae-
advies.
Het voorstel tot instelling van een ouderraad

werd goedgekeurd, evenals een voorstel toö uitvoe-
ring van een werkverschaffingsobject van f 12.000.

Na behandeling van enkele kleinere punten werd -

overgegaan, tot de

Algemene Beschouwingen.

De heer Van Rynberk wilde het yijverpark een
Vastere vorm geven en gratis voor een ieder toe-
gankelijk stellen. 'Spreker speet het, dat -Zandvoort.
door drie gemeentelijke autoriteiten zo. in opspraak •

is gebracht, terwijl het is voorgekomen, dat een
raadslid als amateur-accountant is opgetreden,"
waardoor ïuj de olifant liet passeren om de mug
te zien. Tenslotte stelde spr. voor een rijwielpad

aan te leggen door de duinen van Kraantje Lek
naar de badplaats.
De heer Vallo achtte de druk op een groot ge-

deelte van de inwoners, n.1. op de middenstand, in

deze begroting wel zeer duidelijk waarneembaar.
Duidelijk blijkt, dat Zandvoort weinig kapitaal-

krachtige inwoners telt, gezien het geringe bedrag,
dat aan vermogensbelasting wordt ontvangen; de
belastingen dienen nu" opgebracht te worden voor-
namelijk door de middenstand, wat niet zo be-
zwaarlijk zou zijn, indien de werkloosheid niet zo
groot zou zijn.

Spreker stelde voor de subsidie aan het borgstel-

lingsfonds van de Middenstand,"groot ƒ 90,—,-maar'
te schrappen en voor dit bedrag medailles aan' te

kopen voor degenen, die in .deze tijd het. hoofd;
boven water weten ] te houden, zonder overheids- :

steun "en ' zonder voldoende steun, van overheids-
]

personeel, dat 'nog maar al te vaak' meent de plaat- ;

selijke middenstand te móeten voorbijlopen en zelfs,

de moed 'heeft' om bij 'dé plaatselijke winkeliers geld

in te zamelen voor het St. Nicolaasfeest op de
school en met deze gelden in de „Hema" inkopen
te doen. •

Voorts wees spreker nog op het feit, dat de 2e
klasse agenten van politie een schamel loon ver-
dienen, want na l2V5°/o korting blijft voor levens-
onderhoud slechts ongeveer 25 gulden over om van
te leven.
De heer Joustra meende, dat we boven onze

stand leven, vooral indien men nagaat, dat het ge-
meentepersoneel slechts 2*/a%> korting heeft onder-
gaan, terwijl er in partic. bedrijven zelfs loonsver-
lagingen tot 40o/o zijn. Verkeerd 'achtte spreser het,
dat de heer Vallo een gemeentebetrekking heeft,
waardoor een onpartijdige behandeling van ver-
schillende zaken niet kan geschieden. .

De heer Suerink drong aan op verplaatsing van
de vuilnisbelt, het Entos-terrein en de bevloei-
ingsvelden. Voorts wees spreker op de hier ter
plaatse bestaande toestand, dat gebouw Monopole
geen dansvergunningen krijgt en andere gebouwen
wel, waardoor drie verenigingen o.a. waren gedu-
peerd.
De heer Molenaar zag van het houden van alge-

mene beschouwingen af, doch sprak nog 12 minu-
ten over allerlei aangelegenheden.

Dinsdagmiddag werd de vergadering voortgezet.
Wethouder Slegers deed enige belangrijke mede-

delingen. In verband met het aanleggen van een
fietspad van Kraantje Lek door de duinen naai-
de badplaats — voorgesteld door den heer Van
Rijnberk — deelde spr. mede, dat er belangrijker
objecten op uitvoering wachten. Het is b.v. drin-
gend noodzakelijk, dat de riolering in Zandvoort
geheel wordt verbeterd, waardoor overstromingen
niet meer zullen kunnen plaats vinden; voorts is
het noodzakelijk dat de vuilnisbelt, het Entos-ter-
rein en de bevloeiingsvelden verplaatst worden,
waarmede in totaal een bedrag van ƒ 250.000 ge-
moeid zal zijn. In 1939 bestaat geen kans, dat met
verbeteringen begonnen zal kunnen worden, omdat
voor het genoemde "jaar asphaltering van verschil-
lende wegen en het bouwen van een brug op het
programma staan. In '40 zullen, de andere objecten
worden uitgevoerd, . die belangrijker zijn dan het
aanleggen van een fietspad door de duinen.
Een verwoede aanval richtte spreker op den heer

Joustra, die alleen ;maar afbrekende critiek kan
uiten. De steun verhogen en de belastingen verla-

_ gen. is wei-aardig,^ maar- de-mogelijkheid daartoe
bestaat niet.

Den heer Suerink werd toegezegd, dat binnen-
kort een verbouwing aan het gebouw van Publieke
Werken zal plaats vinden, daar een plan reeds ont-
worpen is.

.

WethouderVan der Moolen zeide, dat de midden-
stand vanzelfsprekend ook geholpen moet worden,
doch deze materie is zeer moeilijk. Ondanks de fi-
nanciële moeilijkheden zijn de lasten de laatste
jaren gedaald, o.a. de gas- en watentarieven. De
personele belasting is van de 6e' naar de 5e klasse
overgebracht, de personele belasting voor cafe's enz.
is voorts verlaagd. De totale verlichting van lasten
kan dan ook op ongeveer ƒ 45.000 worden gesteld.
De Voorzitter was het met den heer Vallo eens,

dat het salaris van- de 2e klasse agenten niet hoog
is, maar verhoging is onmogelijk.
De heren Joustra en Bolwidt vragen om nadere

inlichtingen en de heer Molenaar zette een grootse
aanval op de sociaal-democraten en de katholieken
op, welke ruim een- halfuur duurde.
De heer Suerink noemde den heer Molenaar een

politiek avonturier met N.S.B.-allures. De heer Sle-
gers was het niet eens met het beleid van het
hoofd van de politie en noemde den heer Molenaar
een N.S.B.-er. Hij drong aan op het verstrekken
van warm voedsel gedurende de koude dagen.
De heer Bolwidt achtte de salarissen van de agen-

ten niet te hoog, maar wees op de onbillijke ver-
goeding van jonge onderwijzers, die soms voor niets
moeten werken.
Wethouder Slegers was het oneens met de me-

ning van den voorzitter en den commissaris van
politie, dat overuren tijdens de zomermaanden drin-
gend noodzakelijk zijn. Een beperking van overuren,
zou niet overbodig zijn, waardoor voor de gemeente
ook een flink bedrag bespaard zou worden. De
zömer-ag'enten zouden so'ms de tact gemist hebben,
maar spreker 'meende, dat de vaste agenten ook
nog veel moeten leren. Spr. gaf verschillende voor-
beelden, waarbij voor futiliteiten proces-verbaal is

.opgemaakt.' Hoffelijkheid Kent de politie te Zand-
voort over het algemeen niet, -terwijl spreker ook
bewijzen kan, dat er in het politiebureau geslagen
wordt. Zulke dingen moeten in onze badplaats niet
gebeuren!
Een verschuiving van overuren van de winter

naar de zomer zal gemakkelijk gaan, omdat in de
winter hier niets' te doen is. In September j.1. werd
voor 14 dagen ruim ƒ 300 aan overuren uitbetaald.
Spreker is van mening, dat men hier te rigoureus
optreedt, niet soepel, waardoor verbittering wordt
gewekt.
.De; heer "Molenaar was het volmaakt met den

. Vorigen spreker eens, terwijl wethouder Van der
Moolen ook van mening was, dat er een betere
oplossing voor het overuren-vraagstuk te vinden is,

waardoor een groot bedrag bezuinigd zal kunnen
worden.
De vergadering werd om half zes tot half acht

. verdaagd.

Des avonds was direct het woord aan den Voor-
zitter inzake het politiebeleid.

Spr.' acht de salarissen van de politie-agenten
niet te hoog, vooral niet in vergelijking met 1921.

Klachten van ambtenaren van het ministerie in-
zake de Zandvoortse politie zijn nooit vernomen.
Overgaande tot de beantwoording van wethouder

Slegers zegt spr. zich te verwonderen over de plot-
seling losgebroken critiek. Na een slecht jaar gaat
men oorzaken zoeken en dan krijgt de politie

meestal ook een veeg uit de pan, maar spr. gelooft

niet, dat het slechte jaar dit keer de oorzaak is.

Zeer scherp moeten we gescheiden houden de wijze
waarop de politie' haar ; taak vervult en.de salari-

ëring van de politie. In 1936 werd- een "kennis van
denpheer Siegers voor een verkeersovertreding be-
keurd,' èn eerst' nu, ruim twee jaar later, komt.de
wethouder ' met een klacht". Na afloop van een
vuurwerk zou ,-er iets gebeurd zün, maar uit een
direct ingesteld onderzoek is gebleken, dat noch
de, burgemeester,, noch de commissaris van politie

iets van" het gebeurde heeft vernomen.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN" ' .'!

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Telef. 2358
In verband met de ingetreden vorst zijn alle

vastgestelde wedstrijden uitgesteld.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

De Germaan 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.
A.s. Dinsdag na afloop der Bestuursvergadering

zal de Trainingsfonds-comm. een bespreking hou-
den.
In verband met de vorst is de training voorlopig

gestaakt. '',

Dinsdagavond bestuursvergadering Café Bluys,
Haltestraat 25.

ISRAËL ALS TEKEN.
Dit is de titel van een in druk verschenen preek

van Ds. Tromp, gehouden op 13 Nov. j.1. in de Nëdl
Herv. kerk alhier.

In deze preek wordt antwoord gegeven op dè
vraag: „Heeft God zün volk verstoten?" " -

Uit de aard der zaak zal dit geschrift alleen-

overtuigende kracht kunnen hebben voor hen, die
omtrent bijbel en godsdienst soortgelijke opvattin-
gen hebben als Ds. Tromp. Toch zullen thans ook
vele anderen deze brochure met belangstelling .ter

hand nemen en ze — geïnteresseerd tot het einde
'toe — doorlezen. Zelfs tegenstanders (op ' gods-
dienstig terrein) boeit dit betoog van Ds. Tromp;
niet alleen- door de logische indeling van de door
hem volkomen beheerste stof, maar ook doordat
men voelt: daar spreekt niet slechts een knappe
dominee maar ook een menselijke dominee.

_

•:

Wij kunnen een ieder dan ook lezing van deze
gedrukte preek van harte aanbevelen'.

Cr.

NIEUWJAARSDRUKTE.
Op verzoek van den fg. Directeur van het Post-;

kantoor alhier delen we mede, dat op 2, 3, 4 en 5,

Januari a.s. de tweede briefpostbestelling wegens;
de nieuwjaarsdrukte vervalt.

Met het oog op het feit, dat 1 Januari op Zon-i
dag valt, wordt dringend verzocht: „Post TJwj
Nieuwjaarscorrespondentie zo vroeg mogelijk". . ,

De politie moet soepel zijn, is gezegd, want Zand-
voort moet geld verdienen, vooral in de zornermaanT
den. Spreker acht dit een verkeerde maatstaf,,die
in geen geval door hein 'wordt gehuldigd.
Vervolgens geeft de voorzitter een uiteenzetting'

over de nachtvergunningen 'aan twee caféhouders
aan de Strandweg. In niet één gemeente wordt lan-
ger nachtvergunning gegeven dan ' in Zandvoort.
De gasten hebben recht op rust en daarom is dé
caféhouders verzocht des nachts niet met een vol,1

maar met een beperkt orkest te spelen, hetgeen-
deze twee heren hebben toegezegd! Bevoordeling"
heeft niet plaats gehad, terwijl ook geen repres-'
saille-maatregelen genomen zijn of zullen worden.
Dan gaat spreker óver tot 'bespreking van ïiëfc*

proces-verbaal, dat tegen den heer Slegers als

aannemer is gemaakt voor hét plaatsen van schot-
ten op de Boulevard de Favauge zonder de vereiste'

vergunning. Dè politie-mag nu niet bepaald hoffe-
lijk zijn volgens den heer Slegers, maar de wet-'
houder is dat 'ook niet geweest, aangezien hü tegen
den desbetreffenden agent van politie heeft ver-i-

klaard hem, met een collega wel te zullen wippen.'
Wil men de uitgaven voor overuren verminderen,

dan zal noodgedwongen moeten worden overgegaan'
tot aanstelling van een 15en agent van politie. Dit
jaar is van de post overuren bijna ƒ 400 overge-;

houden.
Wethouder Slegers had vroeger meer vertrouwen'

in het politiebeleid. Spreker blijft bij zijn mening,-
dat de bewoners van de Strandweg benadeeld wor-'
den in vergelijking met andere zakenmensen. Ten-'
slotte doet spreker het voorstel de post overuren;
met ƒ 500 te verminderen.
De heer Molenaar weigert — hoewel hij een

voorstander is — ditmaal het voorstel van den heer

-

Slegers te ondersteunen, evenals de heren Vallo en
Bolwidt.
De heer Joustra achtte het onjuist, dat uit wraak'

nu een voorstel komt om deze post met ƒ 500 te

verlagen. ;

Wethouder Van der Moolen had de kwestie in
het college willen bespreken, doch dit was onder'
leiding van den voorzitter niet mogelijk. De ver-'

gunning tot' het plaatsen van schotten is in hefc'

College toegezegd.
Dé Voorzitter vraagt, waarom de heer Slegers

'niet in hoger beroep is gegaan, als hh' dacht in zijn
recht te staan. Spr. ziet in het voorstel tot verlaging
van de post overuren een motie van wantrouwen,
hetgeen hem' spijt. In stemming gebracht wordt'
het voorstel van den heer Slegers met 6—4 stem-
men verworpen.
De heer Van Toombergen klaagde over het te :

weinige gehoor, dat luj steeds in allerlei commissies
krijgt. Voorts wenste spreker een beter toezicht op !

de kleding van verschillende badgasten, die soms de
spuigaten uitloopt.

De heer Slegers achtte de klacht in zake de
commissies ongegrond. Op de onvoldoende kleding
van vele badgasten zou strenger toezicht noodzake-
lijk zijn.

De Voorzitter deelde mede, dat strengere maat-
regelen niet mogelijk zün, aangezien de politie de
bestaande verordeningen moet handhaven. De ge-
meenteraad zal dan zelf met voorstellen moeten
komen.
Met 6

—

i stemmen werd den doodgraver de titel

gegeven van „opzichter van de algemene begraaf-
plaats".

De heer Joustra verklaarde zich tegen het toe-
kennen van een bedrag van ƒ 150 aan de openbare

.

leeszaal, aangezien de acht particuliere zaken ook
niet gesteund worden. Nadat de heren Van Rijnberk
en Van der Moolen voor de toekenning hadden ge-
pleit werd met 7—3 stemmen de ƒ 150.— toegekend.
De heer Suerink verklaarde zich tegen het be-

schikbaar stellen van ƒ 50 aan de vrijwillige land-
storm, evenals tegen het toekennen van een zelfde

bedrag aan de burgerwacht. Verschillende sprekers
voerden over dit punt nog het woord, waarna het
subsidie aan de burgerwacht- met 7—3 stemmen
'werd verworpen. Staking van stemmen (5—5) volg-

de by de. toekenning aan de . vrijwillige landstorm.
Aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer werd
een bedrag van ƒ 3500 toegekend. De ' begrotingen
voor de bedrijven werden vervolgens goedgekeurd,
waarna de begroting 1939 met 9—1 stem werd aan-
genomen. De tegenstemmer was de heer Joustra,
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ZAMDVOORT
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT . OFFICIËLE BADCOURANT OPGERICHT IN 1899

WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij 'vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar '. ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446 . .

Uitgave tiertenbaehs Drukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20,

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Alleen menselijk gesproken is het reeds zo

verachtelijk om den ander te brandmerken

en zich zelf op te drukken het teken van het

edele ras.

DS. D. TROMP.
(Israël als teken)

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.

Flitsen uit de gemeenteraad.

Het is -wel eens genoegehjk en leerzaam de be-
sprekingen in een gemeenteraadsvergadering aan
te horen, maai- het begint te vervelen, indien men
9 uur gedwongen is te luisteren en dan maar één
kopje thee krijgt. Maar we mogen niet mopperen,
want op een gewone vergadering kunnen we het
doen met doodgewone gemeentepils
Het woord voeren is voor de Zandvoortse gemeen-

teraadsleden vrij gemakkelijk, want slechts 125 maal
kreeg men van. den voorzitter gelegeniheid «fin

mondje open te doen. Vooral de heer Molenaar
was weer op dreef en kwam tot 27 keer; maar het
zou verkeerd zijn te denken, dat het om een paar
minuten ging, want we noteerden eenmaal een rede
van 20 minuten en voorts een keer van 30 minuten!
Ook de heer Joustra had de smaak te pakken en
volgde met 21 spreekbeurten, terwijl wethouder van
der Moolen zich daardoor genoodzaakt zag om 24
maal te antwoorden. Uit zichzelf zullen de wet-
houders niet het woord vragen!
De andere heren waren gematigder, maar dat

betekent over het algemeen nog niet veel. Het aan-
tal sarcastische opmerkingen was In deze drie ver-
gaderingen legio, evenals de interrupties. Maar
daarvoor staat de raad dan ook (zelfs buiten Zand-
voort!) bekend. Om enige interessante opmerkingen
<te laten volgen: Griekse klassieken, avonturiers.
cijfer-goochelaars, amateur-accountant, jongleurs,
enz. enz. •

'

De publieke 'belangstelling viel buitengewoon 'te-

gen, maar desniettemin werd reeds, aan de verkie-
eingspropaganda gedacht. De correspondenten zorg-
den wel, dat de wijze woorden van de vroede vade-
ren wereldkundig werden. Een. vergelijking van de-
ze verslagen is; echter buitengewoon leerzaam, om-
dat eerst dan blijkt op welke wijze men de lezers
van een blad kan beïnvloeden. Vooral de verslagen
in z.g. neutrale' dagbladen zeggen bijzonder veel!
Men kent" het gezegde: voor wat, hoort wat!

B.

KEGELINGEN VOOR DE KERSTMISPERIODE
EN HET OUDEJAAR.

Correctie.

Het persbericht nr. 263 d'd. 14 December j.1. over
bovenstaand onderwerp is . foutief opgegeven. Er
staat n.1., dat voor de Tweede Kerstdag de gewone
regeling.voor de Zondag geldt. Dit is niet zo.

Tweede Kerstdag ,immers valt op Maandag en de
Winkelsluitingswet geeft voor een Tweede.Kerstdag
vallend op een werkdag, geen bijzondere voorschrif-
ten.

Op Tweede Kerstdag gelden dus de voorschriften
voor èeh gewone werkdag.
Bovendien wordt onder het hoofd „Voor bepaalde

branches" voor bloemenwinkels op Nieuwjaarsdag
als tijd genoemd, gedurende welke de bloemenwin-
kels open mogen zijn, van 8 uur tot 10 uur n.m.
Dit moet zijn van acht- v.m. tot ACHT uur njn.

.Verder moet deze rubriek worden aangevuld als
volgt:; . .

;: Winkels, waarin brood, banket, suikerwerk, choco-
lade, al 'dan niet tezamen met. consumptie-ijs wordt
verkocht, mogen op Nieuwjaarsdag geopend zijn van
8 uur v.m. tot 8 uur n.m.

CREDO CANTO.
Op Zaterdag 24 Dee. 's avonds om 8.15 urn- zal

Credo Canto zingen van (het Wonder-
, dat wij op

bet Kerstfeest herdenken. Ziehier het programma:'
Gemeentezang. ',-..

- 1. „Susannine'J een kleine Kerstcantate door Wal-"
ther Hensel op woorden.van Mathias Claudius voor ;

koor, solisten en klein orkest.

.2... Aria van Joh.S. Bach voor sopraan met viool

en piano.
3. . Weihnachts-kantate door J. S. Beyer, voor

sopraan en koor.
. 4.

;
Konzerto Grosso door A. Corelli, voor klein

orkest.
5. Das neugebor'ne Kindelein door Buxtehude

voor koor. en klein orkest.
Gemeentezang.
De deuren in de Brugstraat staan voor ieder open.

..,.;. SMULTAAN-SEANCE Dr. EUWE.
Zoals, mèhweet, organiseerde het, bestuur van de

Christelijke School Brederodestraat op Maandag
19 dezer in hét clublokaal van de Zandvoortse
Schaakclub een simultaan-séance door den oud-
wereldkampioen, Dr. Max Eeuwe, met medewerking
der genoemde vereniging. Helaas hadden velen zich
door hèfc meer dan barre winterweer laten afschrik-
ken, 'zodat Dr. Euwe in het geheel slechts vijftien-

tegenstanders tegenover zich vond.
Bij verhindering van den heer, Bolwidt, den voor-

zitter der Z.S.C., die een raadsvergadering moest
bijwonen, opende de secretaris, de heer Blok, de
avond met een enkel woord. Allereerst begroette
hij den voorzitter van het schoolbestuur, Ds. Waa-
ning, en Dr. Euwe, benevens de overige aanwezi-
gen. Hij memoreerde, dat Dr. Euwe thans voor de
derde keer als.schaker Zandvoort bezocht; de vori-

ge malen was het bij de 26ste partij van de eerste

match om het wereldkampioenschap (Novemoer
1935) en bij het Internationale Meestertournooi
van 1936.

Te 8.20 begon Dr. "Euwe zijn rondgang langs de
borden, waarmede hij reeds te 9.35 gereed was: in

vijf kwartier hadden alle vijftien tegenstanders in

het zand. gebeten. Door. den heer S. van der Koof
was een marmeren asbak met er op gemonteerde
schaakflguur beschikbaar gesteld 'voor dengene, die

de beste prestatie.zou leveren;. hiervoor werd door
Dr. Euwe het lid. der. Z.S.C.,: de heer Koning, aan-
gewezen. -De heer Blok reikte hem de asbak" uit,-

waarna Ds. Waaning in een , slotwoord Dr. 'Euwe
voor zijn welwillendheid en de 'aanwezigen voor hun
opkomst dankte. ,'

Raadsvergaderingen.
Maandagavond 'vergaderde de Zandvoortse ge-

meenteraad onder voorzitterschap van Burgemees-
ter Van Alphen.

De geloofsbrieven van het nieuwe lid, den heer
G. van der Werff, werden In orde bevonden, doch
toelating geschiedt in de vergadering van Januari.

Bij de ingekomen stukken is een voorstel van de
raadsleden Molenaar en Van Toombergen om tot

verbetering van de woningen aan de Hobbema-
straat en Jan Steenstraat over te gaan. Medege-
deeld werd, dat inmiddels reeds een onderzoek is

ingesteld.. ...
Een zeer langdurige discussie ontstond tussen de

heren Molenaar en Van der Moolen in verband
met een uitkering van ziekengeld aan mej. G.
Keur—Molenaar. De eerstgenoemde beweerde, dat
mej. Keur -recht heeftop ziekengeld; ook na 'een

dienstbetrekking,, terwijl de heer Van der Moolen
beweerde, dat adressante zich moet wenden tot

den ambtenaren rechter of — zo het college com-
petent -is tot het scheidsgerecht.
Met 7—3 'stemmen werd besloten het adres voor

kennisgeving aan te nemen.
De heffing van opcenten van de gemeentefonds-

belasting werd vastgesteld op 75. Tot schoolartsen
werden benoemd de heren C. J. Tichelaar en C. A.
van Fraassen; voorts tot leden van het bestuur
van de gemeentelijke instelling voor maatschappe-
lijk hulpbetoon de heren Van Sluisdam en Bak-
kenhoven.
Een voorstel betreffende de stroomleverlng voor

de straatverlichting! waardoor ƒ 2200 bespaard zal

worden ,werd zonder hoofdelijke stemming goedge-
keurd.

Bij het voorstel van de heren Van Rijnberk en
Suerink tot het stichten van een rijwielbergplaats

nabij de ulo-school deelde de heer Joustra als zijn

mening mede, dat van de 38 leerlingen, die z.g.

naar school per rijwiel komen, er hoogstens 5 in.

aanmerking komen voor het stallen van hun fiets.

De' heer Suerink bracht het college dank voor
de spoedige behandeling van het voorstel en drong
op snelle uitvoering aan.
De heer Van Toombergen zou tegen het voorstel

stemmen, hoewel hij in de commissie van andere
opinie was, doch hem was gebleken, dat de leerlin-

gen gemakkelijk' de school binnen tien minuten
kunnen"bereiken. Dé'bbüw "is "dan ook ónnödigrobk

-

de heer Molenaar was' van dezelfde mening.
De heer Joustra stelde vervolgens voor ƒ 0.10

per maand voor het rijwielstallen of b.v. ƒ 1.

—

per jaar te laten betalen; voorts vond hij, dat wet-
houder Van der Moolen nogal royal met het geld
omsprong. Of is er misschien een appeltje voor de
dorst aanwezig?
Met 7—3 stemmen wordt het voorstel van het

college aangenomen. Goedgekeurd wordt vervolgens
het voorstel om toe te treden tot de Psychiatrische
dienst van de gemeente Haarlem.
Wederom werd langdurig gesproken over het

voorstel van den heer Joustra om over te gaan tot
verpachting van het Zuiderbad, namelijk de bad-
inrichting en het restaurant tezamen, omdat steeds
de epxloitatie verliezen aanwijst.

Het College was van 'n andere mening en be-
weerde, dat het Zuidenbad in plaats van ƒ 10.000

verlies, ƒ 10.000 winst heeft opgeleverd!
De heer Joustra was het geheel met deze cijfers

oneens en vergeleek B. en W. met jongleurs of me*
Griekse klassieken Spr. noemde het een slag in
de lucht als beweerd wordt, dat door de inwoners
ruim 10.000 baden genomen werden.
Ook de heer Molenaar had het over cijfergooche-

laars, terwijl de heer Van Rïjnberk wees op het ver-
schil tussen het Noorder- en het ^uiderbad. De
grondslag waarop deze. gebouwen zijn gesticht, zijn
verschillend, maar voldoen beide.

,

Wethouder- Slegers sprak nog over de zedelijk-

heid, waaraan wel iets nog mankeerde, maar acht-
te het veïkeerd hét Zuidérbad aan particulieren te
verpachten.."..:
Wethouder Van. der. Moolen zag de toekomst op-

:

•timistiseh . in, .waarna nog enkele leden het woord:
voerden. Bij de stemming maakte de heer Joustra
bezwaren, tegen hét meestemmen : van den .

heer.
Vallo, naaar de voorzitter wees zijn (bezwaren reso-.

luut af. Met 7—3 stemmen werd het voorstel van
den heer Joustra verworpen.
Aan de V.V.V. werd eeri aanvullend subsidie van

ƒ- 500 verleend voor het jaar 1938. Bij het voorstel-

tot verlaging van de. waterprijs voor instellingen

yari weldadigheid stelde de heer Joustra voor ook
de waterprijs voor de Diaconie met 2 cent te ver-
lagen. Op voorstel van den voorzitter om prae-
advies.
Het voorstel tot instelling van een ouderraad

werd goedgekeurd, evenals een voorstel toö uitvoe-
ring van een werkverschaffingsobject van f 12.000.

Na behandeling van enkele kleinere punten werd
overgegaan tot de

Algemene Beschouwingen.

De heer Van RUnbcrk wilde het Vijverpark een
vastere vorm geven en gratis voor een ieder toe-
gankelijk stellen. 'Spreker .speet het, dat Zandvoort..
door drie gemeentelijke autoriteiten zo in opspraak •

is gebracht, terwijl het is voorgekomen, dat een
raadslid als amateur-accountant is opgetreden,"
waardoor tnj de olifant liet passeren om de mug
te zien. Tenslotte stelde spr. voor een rijwielpad .

aan te leggen door de duinen van Kraantje Lek
naar de badplaats.
De heer Vallo achtte de druk op een groot ge-

deelte van de inwoners, n.1. op de middenstand, in

deze begroting wel zeer duidelijk waarneembaar.
Duidelijk blijkt, dat Zandvoort weinig kapitaal-

krachtige inwoners telt, gezien het geringe bedrag,
dat aan vermogensbelasting wordt ontvangen; de
belastingen dienen nu opgebracht te worden voor-
namelijk door de middenstand, wat niet zo be-
zwaarlijk zou zijn, indien de werkloosheid niet zo
groot zou zijn.

Spreker stelde voor de subsidie aan het borgstel-

lingsfonds van de- Middenstand,"groot ƒ 90,—,-maar'
te schrappen en voor dit bedrag medailles aan' te

ikopen voor degenen, die in .deze tyd het. hoof

d

;

boven water wetende houden, zonder overheids-

:

steun "en ' zonder voldoende steun, van overheids-
;

personeel, dat 'nog maar al te vaak'méent de plaat- ;

selijke middenstand te móeten voorbijlopen en zelfs,

de moed 'hééft om bij 'dé plaatselijke winkeliers geld

in te zamelen voor het St. Nicolaasfeest op de
school en met deze gelden in de „Hema" inkopen
te doen.
Voorts wees spreker nog op het feit, dat de 2e

klasse agenten van politie een schamel loon ver-
dienen, want na l2V2°/o korting blijft voor levens-
onderhoud slechts ongeveer 25 gulden over om van
te leven.
De heer Joustra meende, dat we boven onze

stand leven, vooral indien men nagaat, dat het ge-
meentepersoneel slechts 2*/2o/ korting heeft onder-
gaan, terwijl er in partic. bedrijven zelfs loonsver-
lagingen tot 40o/ zijn. Verkeerd 'achtte spreser het,
dat de heer Vallo een gemeentebetrekking heeft,
waardoor een onpartijdige behandeling van ver-
schillende zaken niet kan geschieden. .

De heer Suerink drong aan op verplaatsing van
de vuilnisbelt, het Entos-terrein en de bevloei-
ingsvelden. Voorts wees spreker op de hier ter
plaatse bestaande toestand, dat gebouw Monopole
geen dansvergunningen krijgt en andere gebouwen
wel, waardoor drie verenigingen o.a. waren gedu-
peerd.
De heer Molenaar zag van het houden van alge-

mene beschouwingen af, doch sprak nog 12 minu-
ten over allerlei aangelegenheden.

Dinsdagmiddag werd de vergadering voortgezet.
Webhouder Slegers deed enige belangrijke mede-

delingen. In verband met het aanleggen van een
fietspad van Kraantje Lek door de duinen naai-
de badplaats — voorgesteld door den heer Van
Rijnberk — deelde spr. mede, dat er belangrijker
objecten op uitvoering wachten. Het is b.v. drin-
gend noodzakelijk, dat de riolering in Zandvoort
geheel wordt verbeterd, waardoor overstromingen
niet meer zullen kunnen plaats vinden; voorts is
het noodzakelijk dat de vuilnisbelt, het Entos-ter-
rein en de bevloeiingsvelden verplaatst worden,
waarmede in totaal een bedrag van ƒ 250.000 ge-
moeid zal zijn. In 1939 bestaat geen kans, dat met
verbeteringen begonnen zal kunnen worden, omdat
voor het genoemde "jaar asphaltering van verschil-
lende wegen en het bouwen van een brug op het
programma staan. In '40 zullen de andere objecten
worden uitgevoerd, . die belangrijker zijn dan het
aanleggen van een fietspad door de duinen.
Een verwoede aanval richtte spreker op den heer

Joustra, die alleen maar afbrekende critiek kan
uiten. De steun' verhogen en de belastingen verla-
.gen- is wei-aardig,; maar- de -mogelijkheid' daartoe
bestaat niet.

Den heer Suerink werd toegezegd, dat binnen-
kort een verbouwing aan het gebouw van Publieke
Werken zal plaats vinden, daar een plan reeds ont-
worpen is.

.

WethouderVan der Moolen zeide, dat de midden-
stand vanzelfsprekend ook geholpen moet worden,
doch deze materie is zeer moeilijk. Ondanks de fi-
nanciële moeilijkheden zijn de lasten de laatste
jaren gedaald, o.a. de gas- en watentarieven. De
personele belasting is van de 6e naar de 5e klasse
overgebracht, de personele -belasting voor café's enz.
is voorts verlaagd. De totale verlichting van lasten
kan dan ook op ongeveer ƒ 45.000 worden gesteld.
De Voorzitter was het met den heer Vallo eens,

dat het salaris van- de 2e klasse agenten niet hoog
is, maar verhoging is onmogelijk.
De heren Joustra en Bolwidt vragen om nadere

inlichtingen en de heer Molenaar zette een grootse
aanval op de sociaal-democraten en de katholieken
op, welke ruim een halfuur duurde.
De heer Suerink noemde den heer Molenaar een

politiek avonturier met N.S.B.-aUures. De heer Sle-
gers was het niet eens met het beleid van het
hoofd van de politie en noemde den heer Molenaar
een N.S-B.-er. Hij drong aan op het verstrekken
van warm voedsel gedurende de koude dagen.
De heer Bolwidt achtte de salarissen van de agen-

ten niet te hoog, maar wees op de onbillijke ver-
goeding van jonge onderwijzers, die soms voor niets
moeten werken. •

Wethouder Slegers was het oneens met de me-
ning van den voorzitter en den commissaris van
politie, dat overuren tijdens de zomermaanden drin-
gend noodzakelijk zijn. Een beperking van overuren
zou niet overbodig zijn, waardoor voor de gemeente
ook een flink bedrag bespaard zou worden. De
zömer-ag'enteh zouden so'ms de tact gemist hebben,
maar spreker 'meende, dat 'de vaste agenten ook
nog veel moeten leren. Spr. gaf verschillende voor-
beelden, waarbij voor futiliteiten proces-verbaal is

opgemaakt." Hoffelijkheid kent de politie te Zand-
voort over het algemeen niet, -terwijl 'spreker ook
bewijzen kan, dat er in het politiebureau geslagen
wordt. Zulke dingen moeten in onze badplaats niet
gebeuren!
Een verschuiving van overuren van de winter

naar de zomer zal gemakkelijk gaan, omdat in de
winter hier niets' te doen is. In September j.1. werd
voor 14 dagen ruim ƒ 300 aan overuren uitbetaald.
Spreker is van mening, dat men hier te rigoureus
optreedt, niet soepel, waardoor verbittering wordt
gewekt.
-.De heer " Molenaar was het volmaakt met den
vörigen spreker eens, terwijl wethouder Van der
Moolen ook van mening was, dat er een betere
oplossing voor het overurenvraagstufc te vinden is,

waardoor een groot bedrag bezuinigd zal kunnen
worden.
De vergadering werd om half zes tot half acht

verdaagd.

Des avonds was direct het woord aan den Voor-
zitter inzake het politiebeleid.

Spr." acht de salarissen van de polltie-agenten
niet te hoog, vooral niet in vergelijking met 1921.

Klachten van ambtenaren van het ministerie in-
zake de Zandvoortse politie zijn nooit vernomen.
Overgaande tot de beantwoording van wethouder

Slegers zegt spr. zich te verwonderen over de plot-
seling losgebroken critiek. Na een slecht jaar gaat
men oorzaken zoeken en dan krijgt de politie

meestal ook een veeg uit de pan, maar spr. gelooft
niet, dat het slechte jaar dit keer de oorzaak is.

Zeer scherp moeten we gescheiden houden de wijze
waarop de politie' haar : taak vervult en.de salari-

ëring van de politie. In 1936 werd- een "kennis van
denpheer Slegers voor een verkeersovertreding be-
keurd,' èn eerst' nu, ruim twee jaar later, komt.de
wethouder ' met 'een klacht Na afloop van een
vuurwerk zou .er iets gebeurd zijn, maar uit een
direct ingestelcl onderzoek is gebleken, dat noch
de, burgemeester, .. noch de , commissaris van politie

iets van" het gebeurde heeft vernomen.

Officiële Mededelingen
Z.V.V. DE ZEEMEEUWEN" ']

Secr. G. J. de Joode, Stationsstraat 2, Telef. 2358
In verband met de ingetreden vorst zijn alle

vastgestelde wedstrijden uitgesteld.

Vastgesteld voor Zondag a.s.:

De Germaan 1—Zeemeeuwen 1, 2 uur.

As. Dinsdag na afloop der Bestuursvergadering
zal de Trainingsfonds-comm. een bespreking hou-
den.
In verband met de vorst is de training voorlopig

gestaakt. '',

Dinsdagavond bestuursvergadering Café Bluys,
Haltestraat 25.

ISRAËL ALS TEKEN.
Dit is de titel van een in druk verschenen preek

van Ds. Tromp, gehouden op 13 Nov. j.1. in de Nédl
Herv. kerk alhier.

In deze preek wordt antwoord gegeven op dè
vraag: „Heeft God zijn volk verstoten?" 'y

'"-

Uit de aard der zaak zal dit geschrift alleen-

overtuigende kracht kunnen hebben voor hen, die
omtrent bijbel en godsdienst soortgelijke opvattin-
gen hebben als Ds. Tromp. Toch zullen thans ook
vele anderen deze brochure met belangstelling tér
hand nemen en ze — geïnteresseerd tot het einde
toe — doorlezen. Zelfs tegenstanders (op ' gods-
dienstig terrein) boeit dit betoog van Ds. Tromp;
niet alleen- door de logische indeling van de door
hem volkomen beheerste stof, maar ook doordat
men voelt: daar spreekt niet sleclits een knappe
domiriee maar ook een menselijke dominee.

_

:

Wij kunnen een ieder dan ook lezing van deze
gedrukte preek van harte aanbevelen'.

Cr.

NIEUWJAARSDRURTE.
Op verzoek van den fg. Directeur van het Post-;

kantoor alhier delen we mede, dat op 2, 3, 4 en 5,

Januari a.s. de tweede briefpostbestelling wegens;
de nieuwjaarsdrukte vervalt.

Met het oog op het feit, dat 1 Januari op Zon-j
dag valt, wordt dringend verzocht: „Post ïïwi

Nieuwjaarscorrespondentie zo vroeg mogelijk". . ,

De politie moet soepel zijn, is gezegd, want Zand-
voort moet geld verdienen, vooral in 'de zomermaanT
den. Spreker acht dit een verkeerde maatstaf, ..die

in geen geval door hem 'wordt gehuldigd.
Vervolgens geeft de voorzitter een uiteenzetting

over de nachtvergunningen 'aan twee caféhouders
aan de Strandweg. In niet één gemeente wordt lan-
ger nachtvergunning gegeven dan ' in Zandvoort.
De gasten hebben recht op' rust en daarom is dè
caféhouders verzocht des nachts niet met een vol,1

maar met een beperkt orkest te spelen, hetgeen
deze twee heren hebben toegezegd! Bevoordeling"
heeft niet plaats gehad, terwijl ook geen repres-'

saille-maatregelen genomen zijn of zullen worden.
Dan gaat spreker óver tot 'bespreking van hét'

proces-verbaal, dat tegen den heer Slegers als'

aannemer is gemaakt voor hét plaatsen van schot-
ten op de Boulevard de Favauge zonder de vereiste'

vergunning. Dè politie -mag nu niet bepaald hoffe-
lijk zijn volgens den heer Slegers, maar de wet-'
houder is dat 'ook niet geweest, aangezien hij tegen
den desbetreffenden agent van politie heeft ver-i'

klaard hem mèt een collega wel te zullen wippen.-'

Wil men de uitgaven voor overuren verminderen,
dan zal noodgedwongen moeten worden overgegaan
tot aanstelling van een 15en agent van politie. Dit
jaar is van de post overuren bijna ƒ 400 overge-;
houden.
Wethouder Slegers had vroeger meer vertrouwen-

in het politiebeleid. Spreker blijft bij zijn mening,-
dat de bewoners van de Strandweg benadeeld woi--'

den in vergelijking met andere zakenmensen. Ten- :

slotte doet spreker het voorstel de post overuren
met ƒ 500 te verminderen.
De heer Molenaar weigert — hoewel hij een

voorstander is — ditmaal het voorstel van den heer-
Slegers te ondersteunen, evenals de heren Vallo en
Bolwidt.
De heer Joustra achtte het onjuist, dat uit wraak'

nu een voorstel komt om deze post met ƒ 500 te

verlagen. -'

Wethouder Van der Moolen had de kwestie in
het college willen bespreken, doch dit was onder'
leiding van den voorzitter niet mogelijk. De ver-'

gunning tot' het plaatsen van schotten is in hefc'

College toegezegd.
Dé Voorzitter vraagt, waarom de heer Slegers

'niet in hoger beroep is gegaan, als hh' dacht in zijn
recht te staan. Spr. ziet in het voorstel tot verlaging
van de post overuren een motie van wantrouwen,
hetgeen hem spijt. In stemming gebracht wordt'
het voorstel van den heer Slegers met 6—4 stem-
men verworpen.
De heer Van Toombergen klaagde over het te :

weinige gehoor, dat hij steeds in allerlei commissies
krijgt. Voorts wenste spreker een beter toezicht op !

de kleding van verschillende badgasten, die soms de
spuigaten uitloopt.

De heer Slegers achtte de klacht in zake de
commissies ongegrond. Op de onvoldoende kleding
van vele badgasten zou strenger toezicht noodzake-
lijk zijn.

De Voorzitter deelde mede, dat strengere maat-
regelen met mogelijk zijn, aangezien de politie de
bestaande verordeningen moet handhaven. De ge-
meenteraad zal dan zelf met voorstellen moeten
komen.
Met 6—4 stemmen werd den doodgraver de titel

gegeven van „opzichter van de algemene begraaf-
plaats".

De heer Joustra verklaarde zich tegen het toe-
kennen van een bedrag van ƒ 150 aan de openbare

.

leeszaal, aangezien de acht particuliere zaken ook
niet gesteund worden. Nadat de heren Van Rünberk
en Van der Moolen voor de toekenning hadden ge-
pleit werd met 7—3 stemmen de ƒ 150.— toegekend.
De heer Suerink verklaarde zich tegen het be-

schikbaar stellen van ƒ 50 aan de vrijwillige land-
storm, evenals tegen het toekennen van een zelfde

bedrag aan de burgerwacht. Verschillende sprekers
voerden over dit punt nog het woord, waarna het
subsidie aan de burgerwacht- met 7—3 stemmen
'werd verworpen. Staking van stemmen (5—5) volg-

de bij de. toekenning aan de . vrijwillige landstorm.
Aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer werd
een bedrag van ƒ 3500 toegekend. De ' begrotingen -

voor de bedrijven werden vervolgens goedgekeurd,
waarna de begroting 1939 met 9—1 stem werd aan-
genomen. De tegenstemmer was de heer Joustra,
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ALLEN OP
SCHAATSEN

VAN R a s v e e r Dan glijdt men door de wereld

Reeds vanaf . 98 Ct
Compleet met lees -

HEDEN VERSCHENEN
„ISRAËL

EEN TEEKEN"
door Ds. D. TROMP

Verkrijgbaar bij de boekhandel, ook buiten

Zandvoort a f 30,

MEDEDELINGEN
AAN ALLE INGEZETENEN VAN ZANDVOOBT.
1. De besturen der beide Middenstandsverenigin-

gen alhier, verzoeken het publiek beleefd er wel
nota van te willen nemen, dat de onlangs gehou-
den persconferentie alleen ten doel had om. winke-
liers tegen lasterpraatjes te beschermen.

2. In diverse ingezonden stukjes n.1. worden de
feiten op een dez-geHjke manier vei-draaid, als zou
detgeorg. Middenstand, een of andere politieke rich-
ting voorstaan, hetgeen toch absoluut het geival

niet is.

3. -.Dat 'deze conferentie door enkele personen
wordt uitgebuit om een gelegenheid te scheppen
hun- politieke lusten te kunnen botvieren, is in

geen geval de schuld der beide Middenstandsver-
enigingen.

4<z De diverse feiten welke plaats gevonden heto-

bërgen werkelijk door bewnzen zijn gestaafd, zijn

diëSavond behandeld en rechtgezet, zodat wat ons
betreft de discussie hierover gevoegelijk kan wor-
den gesloten.

5. Mochten zich onverhoopt echter wederom der-
gelijke ^gevallen van laster voordoen ten opzichte
van onze leden, dan zullen wrj weer voor hen in de
bres springen, deze gevallen terdege onderzoeken,
en^zullen wrj desnoods niet schromen de schuldigen
mefegaame bekend te maken, hetgeen nu op verzoek
no'g'Tachterwege gebleven is.

.JJ De besturen der Zandvoortse Handels-
a's; ver. en R.K. Middenst.Ver. De Hanze.

.=3ïadden de Besturen zich beperkt tot werkelrjke
mededelingen en dus alleen de (door ons genum-
merde) alinea's 1, 4 en 5 gepubliceerd, dan zouden
wef|geen behoefte hebben gevoeld tot enig commen-
taar.
Se alinea's 2 en 3 dwingen ons echter tot een

onderschrift, want daarin staan geen „mededelin-
gen", doch beschuldigingen. En aangezien er geen
adres bu staat, hebben we ons natuurhjk afge-
vraagd: lo of die beschuldigingen juist zrjn en 2o of

I

t

Huismoeders! Stevig winterweer
vraagt STEVIG VOEDSEL
H. VAN ELDIK HEEFT VOOR

FIJNE KERSTROLLADE, p# ,

.

50 ct

BOASTBEEP, p.p 30 ct

PEKELSPEK, p.p 45 ct

RUNDVLEES
per pond

RECLAME LAPPEN 35 Ct
VETTE OSSELAPPEN 38 Ct

RIBLAPPEN 45 ct

PRIMA LAPPEN 45 ct

RIBSTUK S0 ct

LENDE 55 ct

BIEFSTUK 60 ct

HAAS 60 Ct"

LAMSVLEES
per pond

BOUT, zonder been 50 ct
LAPPEN, mager 40 ct

BORST 30 ct

CARBONADE 35 en 30 ct

V:
DIK ROOKSPEK 38 cfc

MAGER ROOKSPEK, p.p 45 ct

VARKENSPOTEN, p.p 15 Ct

ZENDIJK'S GELDERSE WORST, p.p. 50 ct

VARKENSVLEES
SCHOTJDERCARBONADE 43 ct

RTBCARBONADE 45 Ct

FIJNE RD3CARBONADE 48 ct

HAAS, FIJNE RIB CARBONADE .

.

50 Ct

FRICANDEAU 55—60 Ct

ROLLADE 55 ct

LAPPEN 55 ct

DOORREGEN LAPPEN 40 ct

a contant afgehaald.

H, VAN ELDIK

Heden overleed tot onze diepe droefheid

onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-
moeder en Grootmoeder

ANTJE SCHUT-ZWEMMER
in de ouderdom van 76 jaar.

L. H SCHUT
H. SCHUT
L. G. E. SCHUT-SCHAAP
C. W. SPOELDER-SCHUT
E. SPOELDER

- A. M. KALFF-SCHUT
A. KALFF

en Kleinkinderen.

ZANDVOORT, 21 December 1938.

Kruisstraat 3.

De teraardebestelling zal plaats vinden Za-
terdag 24 December a.s., nam. 1.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 1 uur.

SMEDESTRAAT 19 TELEFOON 3616

2e Kerstdag tot 12 uur geopend

BRANDSTOFFEN
daar kan U niet buiten, inaar

GOEDE VOEDING
is, ook nu met de koude, dubbel nodig. — Ga naar

WOLBEEK
die is niet duur en geeft door zrjn eerste kwaliteit

Groenten en Fruit
de- hoogste voedingswaarde

Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

M1EP VAN EGEREN
Dameskap ster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 - Plan Noord

wrj met ons blad daaraan debet zijn.

. Onze conclusie is, dat m ons blad de feiten, niet

zijn verdraaid en dat in ons blad de georg. Midden-
stand niet is voorgesteld als een of andere politieke

richting voor te staan. En wat de 3e alinea betreft,

als die misschien op ons blad mocht doelen, dan is

die beschuldiging in zoverre juist, dat wij — die

openlijk anti-N.S.B. zrjn — ook thans n.a.v. het
eJbsurde artikel in „De Zandvoorter" — dus niet

n.a.v. de persconferentie zelf, want die was voor
ons geen aanleiding geweest tot het schrijven van
een artikel — de pen opnamen om weer recht te

trekken wat o.i. in dat artikel krom getrokken was.
Daartoe waren wij verplicht als bestrijders van de
N.S.B. en als voorstanders van de democratie. Het
recht daartoe hadden we tot heden en zullen we zo
lang vasthouden als de democratische lezers in
Zandvoort het ons mogelijk maken en de N.S3. nog
niet in staat is het ons te beletten.

Maar als de Besturen der beide Middenstands-
verenigingen de vrrjheid nemen om in dit verband
te spreken van „deze conferentie uitbuiten" „om
een gelegenheid te scheppen" „hun politieke lusten

te kunnen, botvieren", dan hebben zij het niet alleen

rajis, maar dan gaan deze Besturen ook ver over
de grenzen van het geoorloofde, waarvan we hier

dé oorzaken maar niet zullen naspeuren; liever

wijzen we de Besturen er op, dat zvj nog heel veel

kunnen leren van de bezadigde en zakelijke toon,

die de „politieke" artikelen m ons blad steeds ken-
merkt. En ook willen we de Besturen er nogmaals
op wnzen, dat niet de conferentie zelf maar het
redactionele artikel in „De Zandvoorter" aanleidmg
vyisLtot ons artikel zowel als tot de ingezonden arti-

kelen in beide bladen. En nu is „De Zandvoorter"
eeö zogenaamd neutraal blad, dat niet openhjk stel-

ling-durft nemen vóór de democratie en tegen het
nat.-soc, of andersom. Aan dat neutrale blad, dat
toch over de persconferentie zijn licht wilde laten
schijnen, hebben de Besturen de ongelegenheid te
wijten, waarin zh bhjkens bovenstaande „mede-
delingen" thans verkeren.
'En misschien ook wel enigszins aan het feit, dat

de hele conferentie buiten de leden om gegaan is,

BOdat in de 2e al. ook ten onrechte gesproken wordt
van de „georg. Middenstand" in plaats van ,,de Be-
sturen van de georg. Middenstand". Ons is tenmin-
ste al wel bekend, dat het Bestuursoptreden in
dezen niet de onverdeelde instemming heeft der
leden.
Maar deze ongelegenheid mag de Besturen toch

niet zodanig ontstemmen, dat zij zich in publicaties
te buiten gaan aan ongegronde en onbehoorlijke
verwijten. Wij hopen dus ook, dat de Besturen na
rustige overweging tot het inzicht zullen komen, dat
zij -met de 2e en 3e alinea in hun „mededelingen"
anderen onrecht doen. REDACTIE.
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Theater „Monopolé
ZONDAGMIDDAG 1ste Kerstdag 2 30 uur:

Grote Feestvoorstelling
voor de Jeugd!

optreden op ons toneel van:

de beroemde filmheld

MICKEY MOUSE
Dit is geen film maar in levende lüve komt
Miokey op het toneel, gepresenteerd door
den bekenden

Radio-artist Max Santiel
als OOM MAX

Amusant voor jong en oud.

Bovendien vertonen wü een schitterend bios-

coopprogramma o.a. Betty Boop, Zeeman, de
Aap, Sportfilms e.a. Een waar feestprogram

Entree 20—30—40 ct, alles inbegrepen. i

OM DE KERSTDAGEN
GEZELLIG TE MAKEN
doet ge Uw bestelling bü

! Banketbakkerij Bosman
Ruime sortering Kersttaarten, Kerstbroden,
Kerstkransen, Polonaises, Puddingen, enz.

Kerstkransjes, Choc. kransjes, Schuim-
kransjes, Kerstversieringen.

KERSTTAARTEN, vanaf ƒ 0.75

KERSTKRANSEN, per pond ƒ 1.00

B. BOSMAN
Kerkstraat 22 - Telef. 2126

GEZELLIG
is het zitten in zo'n heerlijke CLUBFAUTEUIL
en bij een mooie ROOKTAFEL.

Ook als Kerstgeschenk is een mooie WOLLEN of

GESTIKTE DEKEN niet te versmaden.

N.V* Waterdrinker
Grote Krocht 20 Telef. 2164

I

Watergolf Manicure

DAMES!
Nu de Feestdagen komen een vol-
maakte Permanent voor f 1 CA
(korthaar) .... L l *JXJ

Vakkundige bediening en vlugge droging door onze
nieuwste Droogmachines.

Gelieve vroegtijdig af te spreken.

Kapsalon B. v.d.
ZEESTRAAT 67

2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!
Het adres is:

H* C. van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Haarden, Kachels en fornuizen koopt men in een
zaak van vertrouwen. Wrj zijn ruim gesorteerd in

prima merkkachels, zowel in de eenvoudige als de
luxe uitvoering. D. en N. doorbrandende zwaar ge-

ëmailleerd modern kolenfornuis, z.g.a.n.

Alle kachels, Beskachels enz. enz.

2e HANDS MEUBELMAGAZIJN

Mej. E. BOL - Duinstraat 3

Pat zal smaken
met de feestdagen
KERSTBROOD, KERSTSTOLLEN, KERST-
KRANSEN en diverse KERSTARTIKELEN.

Willy's Bakkerij
D. Schaap, Zeestraat 13

Telefoon 2963

2e Kerstdag VERS BROOD
alleen afgehaald

Prachtige Kerstgeschenken
Mooie bakjes opgevuld met pepers en kaars

vanaf 50 cent.

Diverse PLANTEN en BLOEMEN
HULST — MISTLETOE.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

MMHMHMHBUaMaHmU
Een welkom geschenk

|
,vindt U zeker bij ons

Ziet onze Speciale S

KERSTETALAGES
i

Haltestraat 46 - Telef. 2392 9
E mr OORBESCHERMERS /TB® |mHHBBMMUMUlHMMUi

Drogisterij L. Blaauboer

BIJL

Verven Onduleren

Schilderswerk is Vertmuwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 8 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

HET ADRES voor

SCHAATSEN SLIJPEN
van allerlei soort tegen matige prijzen, is

MOLANUS - Poststraat 9
Aan hetzelfde adres te ko o p :

TWEE PRIMA KOLENFORNUIZEN.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeestee, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz. enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

De beste Banden levert JAN POOL
Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteit

HEVEA BANDEN:
Hevea Mobiel ƒ 1.35; Hevea Populair ƒ 2.00

Hevea Presto ƒ 2.50; Hevea Maximus ƒ 2.75

Hevea Koord ƒ 3.00.

"

Transport Hevea 28 x l»/4 en 26 x 2 ƒ 3.50 en ƒ 4.50

Binnenbanden Hevea ƒ 0.59 en ƒ 0.80

Zware Transport binnenbanden ƒ 1.20

Alle banden onder volle garantie!

Rijwielen — Haarden — Stofzuigers — Wringers
Eleotr. Wasmachines, vanaf ƒ 1.— per week zonder
vooruitbetaling. — Ie klas Reparatie-inrichting

JAN POOL
HALESTRAAT 58 TELEFOON 2613

:* EENTE GASBEDRIJF
j?

Kort's IJzerhandel

OUDE GENEVER
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

„VOOR WARMTE GAS
Speciaal voor de keuken, de badkamer, het stu-
deerkamertje, enz. is zo'n handig verplaatsbaar:

GASKACHELTJE DE OPLOSSING
De prijs bedraagt slechts ƒ 14.

—

Te betalen in 14 mnd. termijnen van ƒ 1.—

Gasverbruik 200 liter per uur 1V2 cent

Met vastrecht volgens het nieuwe tarief is het nog
voordeliger.

Inlichtingen betreffende GASVERWARMING en het nieuwe VAST-
RECHT tarief voor gas worden gaarne verstrekt in de Toonzaal van
het Gasbedrijf - Oranjestraat»

i

:

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Nu behoeft U geen kou te lijden
Warme Dames-, Heren- en kinderjassen in verschil
lende maten. Voor de schaats hoge Dames- en He-
renschoenen, kinderlaarzen. Pradht solide heren-
maatpakken, smokings, rokcostuums enz.

Dit alles ziet er keurig uit, en is in prima staat.
2e hands Kledingmagazijn

Mej. E. BOL - Duinstraat 3
THEATER .MONOPOLE"

De bioscoopliefhebbers kunnen deze week weeï
volop genieten. De heer Koper heeft voor hen weer
een waar Kerstprogramma samengesteld, dat in de
smaak zal vallen. Als Ie hoofdfilm gaat de grote
film „Tussen 2 Oceanen". Als we daarbij zeggen,
dat de regie van deze film berustte bij Frank Lloyd,
den schepper van „Muiterij op de Bounty" en dat de
hoofdspelers Jac. Mc. Crea, Bob Burns, Prances
Dee zrjn, dan kan men er van op aan, te zullen ge-
nieten.
De tweede (hoofdfilm doet niet onder voor de

eerste. Deze detective-film en tegehjk allerkosteujk-
ste comedie met de naam „De grote Gambini", zal
er zeker in gaan brj het publiek.
Zondag- en Maandagmiddag, telkens een nieuw

programma, waarvoor wrj tr verwijzen naar de ad-
vertentie in dit blad en de raambiljetten. We ma-
ken TJ echter extra attent op de film Pleegkinderen
die Maandagmiddag gaat, gespeeld met Amenka's
talentvolste kinderen en Zondagmiddag waar Mio-
key Mouse in lovende lrjve op het toneel komt.
Op de Populaire avond draait Donderdag „Voor

land en vlag" en „Incognito getrouwd".
Deze avonden behoeven we zeker niet meer aan

te bevelen.

KERSTFEEST.
Het is kerst-weer, de eerste witte kerstmis na zo-

veel jaren. Om dit nog meer tofzrjn recht te laten
komen, hebben de Gemeente-Bedrijven in de eta-
lage van de Toonzaal op een fleurige wijze datgene
tentoongesteld, wat elke huisvrouw in verrukking
moet brengen. Een kijkje is zeker de moeite waard,
doch raadpleegt V eerst de advertentie die in dit

blad voorkomt.

BISSCHOPWIJN
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

KOLENKITTEN
Kort's ijzerhandel

I
*>
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Fa. P, BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij, N.V. £*&2£s
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90* BRONWATEREN GEDISTILLEERD WIJNEN VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

Speciale aanbieding

Bisschop van Bordeaux
ƒ 0.80

id. id. Vruchtenw. ƒ 0.60

Mouss. Vruchtenwijn
ƒ 0.55

V.

V.

V,

V,

V.



Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen Persiaene

Laat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken prijs . . £ 10—

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 2574
Gedipl. Conpeur

.Inplaats van kaarten.

God verblijdde ons door

de geboorte van onze
dochter

WilheLroina. Helena.

J. KIEWIET,
G. J. KIEWIET-

GREZEL.

Zandvoort, 20 Dec. 1938.

Oranjestraat 9rood.

Inplaats van kaarten

Verloofd

:

FR. BOLWIDT
en

J. STOL.

'Zandvoort, 26 Dec. 1938.

Brederodestraat 91
Oranjestraat 16

Ie Kerstdag verloven zich:

ELLY SCHEREN
en

DRIEUWES JOXJKES

A'dam, Heemstedestr. 9

Zandv., Koninginnew.31

TE KOOP:
Mooie Slede

met rug, merk Neather.
Traraweg 26.

OAT HAD O WET GEDACHT
'dat uw achoontla» »öo
«in, Blo !••« k

'2"!?Jl
' worden fleropnraord. Dat

Is hat warte, dat aan war-
-ftelijke „achoonraafcar
maakt.

5CH0ENMAKERU

Ondertrouwd :

JAN VAN DEN BOS
en

LENI KRAMER
Zandvoort, 22 Dec. 1938.

Burg. Engelb.str. 82.

Huweltjksvoltrekking

:

5 Jan. 1939 te Zandvoort.

Toekomstig adres:
Hogeweg 65rood.

W. v.d. Werff's

—Kerstmis-

Aanbieding

1 il. Spaanse Wijn en
1 fl. Samos
samen voor 98 cent

1 fles Rode en 1 fles

Witte Vruchtenwijn
samen voor 50 cent

KERSTKRANSJES
een heerlijk koekje
* per pond 25 cent

FONDANTKRANSJES
per half pond 18 et

Bij aankoop van een
fl. fijne Likeur a 79 et

Een heerlijke

Kerst- Banketstaaf

Cadeau.

Chocolaterie

W. van der Werff
Gasthuispl.1 tel.2129

VULKACHEL
TE KOOP, zo goed als

nieuw, grote maat, merk
Efcna. Prfts ƒ 15.

—

Gr. Krocht 14.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag of dag en nacht
v.g.g.v. Aanmelden Duin-
doornlaan 23, Bentveld.

Meubelen, kleding.zolder-
opruimingen, alles koopt
het 2e hands magazijn v.

MEJ. E. BOL,
DUEMSTRAAT 3.

Het oudste en bekendste
adres hier ter plaatse.
Zonder verplichting aan
huis te ontbieden.

WONINGBUREAU
„KENNER/IER LAND"

«OGbWfeG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huuivinnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

BBjF" Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

MAKELAAR
W. PAAP

"ZEESTRAAT 14 . TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.

Hypotheken, Bouweredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

«bmbbbmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Bij de Kerstboom
een heerlijke WARMWATERZAK met hoes in alle

jxrü'zen verkrijgbaar in

Drogisterij J. C. A» Stijnis
Oranjestraat 7 Telefoon 2327

VERZENDT
aanUw familie en kennissen KERST-

•KAARTEN, ENGELSE KERSTWENSEN en
NIEUWJAARSKAARTEN.

Prachtkaarten vanaf 5 voor 10 et
ALMANAKKEN, AVRO-KALENDERS, BOEKEN
met mooie kerstverhalen, KERSTLAKENS en

-LOPERS.

,30 gekleurde kaarsen v.a. 7K et

W* J* Lorenz, Haltestraat 15

Wijnen
.SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 2S. Tel. 2645

Het is nog
niette Baat
U kan nog profiteren van de prachtige
Radio-uitzendingen voor de a.s. feest-

dagen. — Komt eens vrijblijvend luis-

teren naar onze selectieve Radio-
toestellen. — Gemakk. betalingscond.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMERHENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

GEEFT nu nuttige

KERSTGESCHENKEN
Wollen

Onze keuze in

Onder- en Bovenkleding
is zeer uitgebreid.

Dames Onderblouses, Prima wollen Camisoles en
Pantalons, Slaapsokken, Handschoenen, Jumpers,
KABOUTERMUTSJES 69 et

DAMES NACHTHEMDEN vanaf 89 et

Voor Heren- en Kinder-Ondergoederen
vindt U bii ons het gevraagde.

Crisisbonnen worden brj ons aangenomen.

Ziet de etalages!

Het Koopjeshuis
KERKSTRAAT 32—34 TELEFOON 2391

I Sigarenmagazijn „BREDERODE'^
Paradijsweg 20 hoek Brederodestraat

Telefoon 2221

Y

Ruime sortering rookartikelen
Geopend: Ie Kerstdag 4—8 u.

2e Kerstdag de gehele dag.

Beleefd aanbevelend, J. C. VAN HOUTEN.
I

OP UW FEESTTAFEL

KERSTBROOD!
EN g

}**
THEATER ff

Dir.

MONOPOLE'
Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Zaterdag 24, Zondag 25 (Ie Kerstdag) en Maandag
26 Dec. (2e Kerstdag), aanvang 8 uur. 3 Dagen!
3 Opvoeringen van een groot superprogramma!
Als eerste hoofdfilm de grote superfilm der Para-
mounfc

TUSSEN 2 OCEANEN
met Jac. Mc. Crea, Bob Burns, Frances Dee. Een
triomfaal filmwerk, een waarachtig epos in de wa-
re zin des woords, breed en royaal van opzet, ge-
niaal van conceptie. Als een machtige overweldi-
gende vloed van kleurige dramatische episoden van
bont en bruisend leven stort zich „Wells Fargo"
over het doek uit, daverende actie, heerlijk, aan- •

doenhjk, diep ontroerend spel, momenten vol hart-
verscheurende tragiek, ogenblikken van uitbundige
johjt, gemixed door de hand van een meester-
showman, Frank Lloyd, schepper van „Muiterij op
de Bounty".

Als tweede hoofdfilm:

DE GROTE GAMBINI
Een uiterst spannende film. . . . een adembenemen-
de detectivegeschiedenis en tegehjk een aller-

kostehjkste comedie! De vernuftigste combinatie
van lachfilm- en „thriller" met—Akim Tamiroff,
Marian Marsch, John Trent.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegr. — Toegang boven 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG (1ste Kerstdag) half 3

Grote JFeestvoorstelling voor de Jeugd!!
Als bijzondere attractie zal optreden de

beroemde filmheld M1CKEY MOUSE
Dit is GEEN film, maar in levende lijve komt
Mickey op het toneel, gepresenteerd door den be-
kenden radio-artist Max Santïel als oom Max,

Bovendien vertonen wij 'n schitterend programma,
voor de j'eugd. Betty Boop, De Zeeman, De Aap,
Sportfilms, enz.

Bezoekt met Uw kinderen deze amusante voorstel-
ling. — Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

MAANDAG (2e Kerstdag) half 3 Familie-Matinee!
Opvoering van een nieuw programma.
Als hoofdnummer:

PLEEGKI ND EREN
Een pakkend en ontroerend filmwerk m. Amerika's
talentvolste filmkinderen.

Verder: buitengewoon bfcprogramma.

Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 29 DECEMBER, 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van het grote en machtige filmwerk het-
welk NOG NIET in Zandvoort is vertoond

VOOR LAND EN VLAG
(No Greater Glory) — Een zeldzaam mooi en
maohtig filmwerk, hetwelk wh U met trots presen-
teren.

Als tweede hoofdfilm:

INCOGNITO GETROUWD
met Margaret Sullivan en Henry Fonda. — Een
heerlijke satyre! Twee beroemdheden ontvluchten
hun roem! Wrj bieden U anderhalf uur kostelijk

grinniken. Toegang boven de 14 jaar.

Entree 30 en 54 et, alles inbegrepen.

t

KERSTKRANSEN I
Onze bekende kwaliteit, uitsluitend bereid ir

roomboter.

IFa. L. J. Rinke
TELEFOON 2820. 2e Kerstdag Vers brood, echter geen bezorging. g
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Anti-Koude Aanbiedingen
bij

Warme Wollen Dameshandschoenen 39 et

en verder nog een keuze van andere modellen in
diverse prijzen.

Warme wollen Kinderhandschoenen 19 et

Warme wollen Herensokken 45 et

Warme wollen Shawls 25 et »bl
Warme flanellenDames Nachthemden 98 et

Warme flanellen Dames Pyama's 198 et

Warme flanellen Lakens 150 x 220 149 et

Warme wollen Heren Pullovers
met col- en ritzsluiting ƒ 3.98

Warme knotten Wol in diverse prijzen.

Wanne flanellen Heren overhemden ƒ 1.69

Warme wollen Jaeger H. Pantalons of Borstr. 69 et
Warme gemolt. Heren Pantalons of Borstr. 79 et

Verder een keur van

KERSTGESCHENKEN
Eendrachtzegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug.

Koopt nu bij de ATEP
Artikelen Tegen Eenheids Prijzen

10 - 25 en 50 cent
500 Artikelen
v.d. Huishouding
toiletartikelen, parfume-

rieën, speelgoed en aardi-

ge geschenken. — Komt,
ziet en overtuigt UÜ

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40

Eens klant blijft klant
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VOOR DE A.S. FEESTDAGEN |
KERSTKRANSEN, per pond f 1.06' -H
WEINACHTSTOLLEN, vanaf ƒ 0.40 a ^Iffl

Boterkransjes, Schuimkransjes, Fondant en Choco- LJ3 IÏ1
lade-kransjes. ' [H

J. BALK,|
HOGEWEG 27 — TELEFOON 2989 II

2e Kerstdag vers brood, alleen afgehaald! [®I

•m

KERSTBOMEN
ALLE MATEN vanaf 35 cent

VAN STEIJNEN
Standplaats: naast Bronkhorst, Haltestraat.

MEVROUW, Bestel Uw

KERSTKRANSEN
en Kerstbrood

eens bij KEUNTNGS BAKKERIJ en gij zult

tevreden zijn.

Keuning's Bakkerij
FRINSENHOFSTRAAT 3.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Het is prettig kopen
in een zaak waar voor de dames een grote ver-
scheidenheid is zoals Handwerkkleden, Theemut-
sen, Kanten Kleedjes, Jumpers enz.

Ook zeer nuttige Kerstgeschenken
hebben wij!

Komt U eens zien, wij hebben beslist iets voor U
Gothische Kaarsen mefc Standaard.

Magazijn „Libelle"
GROTE KROCHT 11

«naBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Het is wel reeds laat,

2 Maar toch even nujn haar laten verzorgen. 5
En daarom niet lang gepraat,

Of gewacht tot morgen. m

fMAISON STABELI
s Een adres, graag gezocht:

Dus even naar de GROTE KROCHT.
S - Telefoon 2759 B

ga»»———o—

—

i

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie
voor de WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. HL LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

KACHELS
,

KorVs IJzerhandel
&*& i
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ALLEN OP
SCHAATSEN

VAN R a s v e e r Dan glijdt men door de wereld

Reeds vanaf . 98 Ct
Compleet met lees -

HEDEN VERSCHENEN
„ISRAËL

EEN TEEKEN"
door Ds. D. TROMP

Verkrijgbaar bij de boekhandel, ook buiten

Zandvoort a ƒ 30.

MEDEDELINGEN
AAN ALLE INGEZETENEN VAN ZANDVOORT.
1. De besturen der beide Middenstandsverenigin-

gen alhier, verzoeken het publiek beleefd eir wel
nota van te willen nemen, dat de onlangs gehou-
den persconferentie alleen ten doel had om. winke-
liers tegen lasterpraatjes te beschermen.

2. In diverse ingezonden stukjes n.1. worden de
feiten op een dergelijke manier verdraaid, als zou
detgeorg. Middenstand een of andere politieke rich-
ting voorstaan, hetgeen toch absoluut het geival

niet is.

3. -.Dat deze conferentie door enkele personen
wordt uitgebuit om een gelegenheid te scheppen
hun- politieke lusten te kunnen botvieren, is in

geen geval de schuld der beide Middenstandsver-
enigingen.
4.^ De diverse feiten welke plaats gevonden heb-

bërgen werkelijk door bewijzen zijn gestaafd, zhn
diéSavond behandeld en rechtgezet, zodat wat ons
betreft de discussie hierover gevoegelijk kan wor-
den gesloten.

5. Mochten zich onverhoopt echter wederom der-
gelijke ^gevallen van laster voordoen ten opzichte
van onze leden, dan zullen wjj weer voor hen in de
bres springen, deze gevallen terdege onderzoeken,
en .zullen wjj desnoods niet schromen de schuldigen
niOTgname bekend te maken, hetgeen nu op verzoek
ndg^chterwege gebleven is.

.-p| De besturen der Zandvoorlse Handels-
-£•£- ver. en K.K. Middenst.Ver. De Hanze.

.=3fadden de Besturen zich beperkt tot werkelnke
mededelingen en dus alleen de (door ons genum-
meïde) alinea's 1, 4 en 5 gepubliceerd, dan zouden
wef|geen behoefte hebben gevoeld tot enig commen-
taar.
Se -alinea's 2 en 3 dwingen ons echter tot een

onderschrift, want daarin staan geen „mededelin-
gen", doch beschuldigingen. En aangezien er geen
adres bij staat, hebben we ons natuurlijk afge-
vraagd: lo of die beschuldigingen juist zun en 2o of

Huismoeders! Stevig winterweer
vraagt STEVIG VOEDSEL
H. VAN ELDIK HEEFT VOOR

FIJNE KERSTROLLADE, p.p ,

.

50 ct

ROASTBEEP, p.p 50 ct

PEKELSPEK, p.p 45 ct

RUNDVLEES
Per pond

RECLAME LAPPEN 35 Ct
VETTE OSSELAPPEN 38 Ct

RIBLAPPEN 45 ct

PRIMA LAPPEN ,. 45 ct

RIBSTUK 50 ct

LENDE 55 ct

BIEFSTUK 60 ofc

HAAS 60 Ct"

LAMSVLEES
per pond

BOUT, zonder been 50 ct
LAPPEN, mager 40 ct

BORST 30 ct

CARBONADE 35 en 30 ct

V:
DIK ROOKSPEK 38 06

MAGER ROOKSPEK, p.p 45 Ct

VARKENSPOTEN, p.p 15 Ct

ZENDIJK'S GELDERSE WORST, p.p. 50 Ct

VARKENSVLEES
SCHOTJDERCARBONADE 43 Ct

RIBCARBONADE 45 Ct

FIJNE RrBCARBONADE 48 ct

HAAS, FIJNE RIB CARBONADE .

.

50 ct

FRICANDEAU 55—60 ct

ROLLADE 55 ct

LAPPEN 55 ct

DOORREGEN LAPPEN 40 ct

a contant afgehaald.

H, VAN ELDIK
SMEDESTRAAT 19 TELEFOON 3616

2e Kerstdag tot 12 uur geopend

BRANDSTOFFEN
daar kan TI niet buiten, maar

GOEDE VOEDING
is, ook nu met de koude, dubbel nodig. — Ga naar

WOLBEEK
die is niet duur en geeft door zrjn eerste kwaliteit

Groenten en Fruit
de- hoogste voedingswaarde

Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

MIEP VAN EGERE1M
Dameskapster
aan huis te ontbieden

Burg. Beeckmanplein 5 ~ Plan Noord

wn" met ons blad daaraan debet zijn.

. Onze conclusie is, dat m ons blad de feiten niet

zijn verdraaid en dat in ons blad de georg. Midden-
stand niet is voorgesteld als een of andere politieke

«richting voor te staan. En wat de 3e alinea betreft,

als die misschien op ons blad mocht doelen, dan is

die beschuldiging in zoverre juist, dat wij — die

openlijk anti-N.S.B. ztfn — ook thans n.a.v. het
absurde artikel in „De Zandvoorter" — dus niet

n.a.v. de persconferentie zelf, want die was voor
ons geen aanleiding geweest tot het schrijven van
een artikel — de pen opnamen om weer recht te

trekken wat o.i. in dat artikel krom getrokken was.
Daartoe waren wij verplicht als bestrijders van de
N.S.B. en als voorstanders van de democratie. Het
recht daartoe hadden we tot heden en zullen we zo
lang vasthouden als de democratische lezers in
Zandvoort het ons mogelijk maken en de N.S.B. nog
niet in staat is het ons te beletten.

Maar als de Besturen der beide Middenstands-
verenigingen de vryheid nemen om in dit verband
te spreken van „deze conferentie uitbuiten" „om
een gelegenheid te scheppen" „hun politieke lusten

te kunnen botvieren", dan hebben zij het niet alleen

(mis, maar dan gaan deze Besturen ook ver over
de grenzen van het geoorloofde, waarvan we hier

dé oorzaken maar niet zullen naspeuren; liever

wijzen we de Besturen er op, dat zij nog heel veel

kunnen leren van de bezadigde en zakehjke toon,

die de „politieke" artikelen m ons blad steeds ken-
merkt. En ook willen we de Besturen er nogmaals
op wnzen, dat niet de conferentie zelf maar het
redactionele artikel in „De Zandvoorter" aanleiding
WÏsLtot ons artikel zowel als tot de ingezonden arti-

kelen in beide bladen. En nu is „De Zandvoorter"
eeö zogenaamd neutraal blad, dat niet openhjk stel-

ling-durft nemen vóór de democratie en tegen het
nat.-soc., of andersom. Aan dat neutrale blad, dat
toch over de persconferentie zijn licht wilde laten
schijnen, hebben de Besturen de ongelegenheid te
wrjten, waarin zij bhjkens bovenstaande „mede-
delingen" thans verkeren.
'En misschien ook wel enigszins aan het feit, dat

de hele conferentie buiten de leden om gegaan is,

BOdat in de 2e al. ook ten onrechte gesproken wordt
van de „georg. Middenstand" in plaats van ,,de Be-
sturen van de georg. Middenstand". Ons is tenmin-
ste al wel bekend, dat het Bestuursoptreden in
dezen niet de onverdeelde instemming heeft der
leden.
Maar deze ongelegenheid mag de Besturen toch

niet zodanig ontstemmen, dat zij zich in publicaties
te buiten gaan aan ongegronde en onbehoorlijke
verwijten. Wij hopen dus ook, dat de Besturen na
rustige overweging tot het inzicht zullen komen, dat
zij -met de 2e en 3e alinea in hun „mededelingen"
anderen onrecht doen. REDACTIE.

I

Theater „Monopole"
ZONDAGMIDDAG 1ste Kerstdag 2 30 uur:

Grote Feestvoorstelling
voor de Jeugd!

optreden op ons toneel van:

de beroemde filmheld

MICKEY MOUSE
Dit is geen film maar in levende lrjve komt
Miokey op het toneel, gepresenteerd door
den bekenden

Radio-artist Max Santiel
als OOM MAX

Amusant voor jong en oud.

Bovendien vertonen wy een schitterend bios-

coopprogramma o.a. Betty Boop, Zeeman, de
Aap, Sportfilms e.a. Een waar feestprogram

Entree 20—30—40 ct, alles inbegrepen. i

OM DE KERSTDAGEN
GEZELLIG TE MAKEN
doet ge TJw bestelling bij

j
Banketbakkerij Bosman
Ruime sortering Kersttaarten, Kerstbroden,
Kerstkransen, Polonaises, Puddingen, enz.

Kerstkransjes, Choc. kransjes, ScJxuim-
kransjes, Kerstversieringen.

KERSTTAARTEN, vanaf ƒ 0.75

KERSTKRANSEN, per pond ƒ 1.00

B. BOSMAN
Kerkstraat 22 - Telef. 2126

Heden overleed tot onze diepe droefheid
onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd-
moeder en Grootmoeder

ANTJE SCHUT-ZWEMMER
in de ouderdom van 76 jaar.

L. H SCHUT
H. SCHUT
L. G. E. SCHUT-SCHAAP
C. W. SPOELDER-SCHUT
E. SPOELDER

- A. M. KALET-SCHUT
A. KALFP

en Kleinkinderen,

ZANDVOORT, 21 December 1938.

Kruisstraat 3.

De teraardebestelling zal plaats vinden Za-
terdag 24 December a.s., nam. 1.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van het sterfhuis 1 uur.

GEZELLIG
is het zitten in zo'n heerlijke CLUBFAUTEUHi
en bij een mooie ROOKTAFEI/.

Ook als Kerstgeschenk is een mooie WOLLEN of

GESTIKTE DEKEN niet te versmaden.

N.V* Waterdrinker
Grote Krocht 20 Teler. 2164

I

Watergolf Manicure

DAMES!
Nu de Feestdagen komen een vol-
maakte Permanent voor f J CA
(korthaar) .... L 1 *JXJ

Vakkundige bediening en vlugge droging door onze
nieuwste Droogmachines.

Gelieve vroegtijdig af te spreken.

Kapsalon B. v«d.
ZEESTRAAT 67

2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort !!!!!!!

Het adres is:

H* C. van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

Haarden, Kachels en fornuizen koopt men in een
zaak van vertrouwen. Wu zrjn ruim gesorteerd in

prima merkkachels, zowel in de eenvoudige als de
luxe uitvoering. D. en N. doorbrandende zwaar ge-
ëmailleerd modern kolenfornuis, z.g.a.n.

Alle kachels, Beskachels enz. enz.

3e HANDS MEUBELMAGAZIJN

Mej. E. BOL - Duinstraat 3

Prachtige Kerstgeschenken
Mooie bakjes opgevuld met pepers en kaars

vanaf 50 cent.

Diverse PLANTEN en BLOEMEN
HULST — MISTLETOE.

GOEDKOPE BLOEMENHUIS
Haltestraat 65 bij de Zeestraat - Telef. 2060

Pat zal smaken
met de feestdagen
KERSTBROOD, KERSTSTOLLEN, KERST-
KRANSEN en diverse KERSTARTTKELEN.

Wally's Bakkerij
D. Schaap, Zeestraat 13

Telefoon 2963

2e Kerstdag VERS BROOD
alleen afgehaald

Een welkom geschenk f
,vindt U zeker bij ons

Ziet onze Speciale S

KERSTETALAGES
Drogisterij L Blaauboer
Haltestraat 46 - Telef. 2392

OORBESCHERMERS

3

3

BIJL

Verven On du Ieren

chüderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 8 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

HET ADRES voor

SCHAATSEN SLIJPEN
van allerlei soort tegen matige prijzen, is

MOLANUS - Poststraat 9
Aan hetzelfde adres te ko o p :

TWEE PRIMA KOLENFORNUIZEN.

H.H. ROKERS!!
Uw adres voor een prima Sigaar, Sigaret
of Tabak is Sigarenmagazijn van

C. J. BAKKER
Ruime keuze: Flor de Tomento, Twentse Bank,
Vossen Breuers, Duc George, Ritmeestee, Haagse
Post, Nederlandse Bank, Spanera, enz, enz.

Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

De beste Banden levert JAN POOL
Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteit

HEVEA BANDEN:
Hevea Mobiel ƒ 1.35; Hevea Populair ƒ 2.00

Hevea Presto ƒ 2.50; Hevea Maximus ƒ 2.75

Hevea Koord ƒ 3.00.

"

Transport Hevea 38xlV4 en 26x2 ƒ 3.50 en ƒ 4.50

Binnenbanden Hevea f 0.5S en ƒ 0.80

Zware Transport binnenbanden ƒ 1.20

Alle banden onder volle garantie!

Rijwielen — Haarden — Stofzuigers — Wringers
Eleotr. Wasmachines, vanaf ƒ 1.— per week zonder
vooruitbetaling. — Ie klas Reparatie-inrichting

JAN POOL
HALESTRAAT 58 TELEFOON 2613

Kort's IJzerhandel

OUDE GENEVER
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

2 GJE EENTE GAS BEDRIJF 2
„VOOR WARMTE GAS"

GASKACHELTJE
Speciaal voor de keuken, de badkamer, het stu-
deerkamertje, enz. is zo'n handig verplaatsbaar:

DE OPLOSSING
De prijs bedraagt slechts ƒ 14.

—

Te betalen in 14 mnd. termijnen van f 1.—

Gasverbruik 200 liter per uur 1V2 cent

Met vastrecht volgens het nieuwe tarief is het nog
voordeliger.

Inlichtingen betreffende GASVERWARMING en het nieuwe VAST-
RECHT tarief voor gas worden gaarne verstrekt in de Toonzaal van
het Gasbedrijf - Oranjestraat,

i

S WT .OORBESCHERMERS/Jpf S
lauiinnuESBiiaiiuiaiuiHU

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant.

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

Nu behoeft U geen kou te lijden
Warme Dames-, Heren- en kinderjassen in verschil
lende maten. Voor de schaats hoge Dames- en He-
renschoenen, kinderlaarzen. Pracht solide heren-
maatpakken, smokings, rokcostuums enz.

Dat alles ziet er keurig uit, en is in prima staat.
2e hands Kledingmagazijn

E. BOL - Duinstraat 3Mej.

THEATER .MONOPOLE"
De bioscoopliefhebbers kunnen deze week weeï

volop genieten. De heer Koper heeft voor hen weer
een waar Kerstprogramma samengesteld, dat in de
smaak zal vallen. Als Ie hoofdfilm gaat de grote
film „Tussen 2 Oceanen". Als we daarbij zeggen,
dat de regie van deze film berustte bü Frank Lloyd,
den schepper van „Muiterij op deBounty" en dat de
hoofdspelers Jac. Mc. Crea, Bob Burns, Prances
Dee zijn, dan kan men er van op aan, te zullen ge-
nieten.
De tweede hoofdfilm doet niet onder voor de

eerste. Deze detective-film en tegelijk allerkostehjk-
ste comedie met de naam „De grote Gambini", zal
er zeker in gaan brj het publiek.
Zondag- en Maandagmiddag, telkens een nieuw

programma, waarvoor wtf V verwijzen naar de ad-
vertentie in dit blad en de raambiljetten. We ma-
ken TJ echter extra attent op de film Pleegkinderen
die Maandagmiddag gaat, gespeeld met Amenka's
talentvolste kinderen en Zondagmiddag waar Mic-
key Mouse in levende lijve op het toneel komt.
Op de Populaire avond draait Donderdag „Voor

land en vlag" en „Incognito getrouwd".
Deze avonden behoeven we zeker niet meer aan

te bevelen.

KERSTFEEST.
Het is kerst-weer, de eerste witte kerstmis na zo-

veel jaren. Om dit nog meer tofzijn recht te laten
komen, hebben de Gemeente-Bedrijven in de eta-
lage van de Toonzaal op een fleurige wijze datgene
tentoongesteld, wat elke huisvrouw in verrukking
moet brengen. Een kijkje is zeker de moeite waard,
doch raadpleegt TJ eerst de advertentie die in dit
blad voorkomt.

BISSCHOPWIJN
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

s
KOLENKITTEN

Kort's IJzerhandel

Fa. P* BAGGERMAN Hoofdagentschap der Heinekens Bierbrouwerij Mij* N*V*

MT BRONWATEREN GEDISTILLEERD WIJNEN

HALTESTRAAT No. 10
Zandvoort - TELEF. 2005

VRAAGT TOEZENDING ONZER PRIJSCOURANT

Speciale aanbieding

Bisschop van Bordeaux
ƒ 0.80

id. id. Vruchtenw. ƒ 0.60

Mouss. Vruchtenwijn

* ƒ 0.55

V.

V.

V.

V.

V.



Moderniseren
Repareren

BONTwerken
Vellen Persiaene

Laat van Uw oude
Bontmantel een
moderne Cape maken prijs . . £ 10.-

Fa. v. Hensen, Grote Krocht 23, Tel. 25T4
Gedipl. Coupeur

.Inplaats van kaarten.

God verblijdde ons door

de geboorte van onze
dochter

Wilhelmina. Helena.

J. KIEWIET.
G. J. KTEWIET-

GREZBL.

Zandvoort, 20 Dec. 1938.

Oranjestraat 9rood.

Inplaats van kaarten

Verloofd

:

FR. BOLWIDT
en

J. STOL.

'Zandvoort, 26 Dec. 1938.

Brederodestraat 91
Oranjestraat 16

Ondertrouwd :

JAN VAN DEN BOS
en

LENI KRAMER
Zandvoort, 22 Dec. 1938.

Burg. Engellb.str. 82.

Huwelüksvoltrekking

:

5 Jan. 1939 te Zandvoort.

Toekomstig adres:
Hogeweg 65rood.

W. v.d. Werffs

—Kerstmis-

Aanbieding

Ie Kerstdag verloven zich:

ELLY SCHEREN
en

DREEUWES JOXJKES

A'dam, Heemsted&str. 9

Zandv., Komnginnew.31

TE KOOPt
Mooie Slede

met rug, merk Neather.

Traraweg 26.

OAT HAD O WET GEDACHT
'dat ww «choontlft» »*»
IFin. aio !•«» k*"ï"I

' worden ooraporaora. Dat
is hit wïrk, d«t a.n war;
ïteliilca „achoenmafcar
maakt.

SCHOENMAKERU

1 fl. Spaanse Wijn en
1 fl. Samos
samen voor 98 cent

1 fles Rode en 1 fles

Witte Vruchtenwijn
samen voor 50 cent

KERSTKRANSJES
een heerlijk koekje

-*• per pond 25 cent

FONDANTKRANSJES
per half pond 18 et

Bij aankoop van een
fl. fijne Likeur a 19 et

Een heerlijke

Kerst- Banketstaaf

Cadeau.

Chocolaterie

W. van der Werff
Gasthuispl.1 tel.2129

Het is nog
niette Baat
U kan nog profiteren van de prachtige
Radio-uitzendingen voor de a.s. feest-

dagen. — Komt eens vrijblijvend luis-

teren naar onze selectieve Radio-
toestellen. — Gemakk. betalingscond.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER
HENK SCHU1LENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

I Sigarenmagazijn „BREDERODE^
Paradijsweg 20 hoek Brederodestraat

Telefoon 2221

t:

Ruime sortering rookartikelen
Geopend: Ie Kerstdag 4—8 u,

2e Kerstdag de gehele dag.

Beleefd aanbevelend, J. C. VAN HOUTEN.
I

GEEFT nu nuttige

KERSTGESCHENKEN
Onze keuze in

Wollen Onder- en Bovenkleding
is zeer uitgebreid.

Dames Onderblouses, Prima wollen Camisoles en
Fantalons, Slaapsokken, Handschoenen, Jumpers,
KABOUTERMUTSJES, 69 et

DAMES NACHTHEMDEN vanaf 89 et

Voor Heren- en Kinder-Ondergoederen
vindt U bi) ons het gevraagde.

Crisisbonnen worden btf ons aangenomen.

Ziet de etalages!

Het Koopjeshuis
TELEFOON 2391KERKSTRAAT 32—34

VULKACHEL
TE KOOP, zo goed als

nieuw, grote maat, merk
Efcna. Pr{js ƒ 15.—
Gr. Krocht 14.

GEVRAAGD:
NET MEISJE

voor dag of dag en nacht
v.g.g.v. Aanmelden Duin-
doornlaan 23, Bentveld.

Meubelen, kleding.zolder-
opruimingen, alles koopt
het 2e hands magazijn v.

MEJ. E. BOL,
DUINSTRAAT 3.

Het oudste en bekendste
adres hier ter plaatse.

Zonder verplichting aan
huis te ontbieden.

WONINGBUREAU
„K E IM ft E M E R LAND"

«OGbVvtG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»
gen, belast zich met huuivinnen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

JAC TROOST
Gediplomeerd

HORLOGEMAKER
Haarlemmerstraat 38

UL\W~ Accuraat en Billijke prijzen

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN

MAKELAAR
W. PAAP

"ZEESTRAAT 14 , TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wu ons met het huurinnen.

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

Bij de Kerstboom
een heerlijke WARMWATERZAK met hoes in alle

prijzen verkrijgbaar in

Drogisterij J. C. A* Stijnis
Oranjestraat 7 Telefoon 2327

VERZENDT
aan Uw familie en kennissen KERST-

•KAARTEN, ENGELSE KERSTWENSEN en
NIEUWJAARSKAARTEN.

Prachtkaarten vanaf 5 voor 10 et
ALMANAKKEN, AVRO-KALENDERS, BOEKEN
met mooie kerstverhalen, KERSTLAKENS en

-LOPERS.

,30 gekleurde kaarsen v.a. 7% et

W* J* Lorenz, Haltestraat 15

Wijnen
.SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 2S. Tel. 2645

t
t

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Koper, Telefoon 2550, Stationsplein

Zaterdag 24, Zondag 25 (Ie Kerstdag) en Maandag
26 Dec. (2e Kerstdag), aanvang 8 uur. 3 Dagen!
3 Opvoeringen van een groot superprogramma!
Als eerste hoofdfilm de grote superfilm der Para-
mounfc

TUSSEN 2 OCEANEN
met Jac. Mc. Crea, Bob Burns, Frances Dee. Een
(triomfaal filmwerk, een waarachtig epos in de wa-
re zin des woords, breed en royaal van opzet, ge-
niaal van conceptie. Als een machtige overweldi-
gende vloed van kleurige dramatische episoden van
bont en bruisend leven stort zich „Wells Fargo"
over het doek uit, daverende actie, heerlijk, aan- •

doenhjk, diep ontroerend spel, momenten vol hart-
verscheurende tragiek, ogenblikken van uitbundige
johjt, gemixed door de hand van een meester-
showman, Frank Lloyd, schepper van „Muitenj op
de Bounty".

Als tweede hoofdfilm:

DE GROTE GAMBINI
Een uiterst spannende film. . . . een adembenemen-
de detectivegeschiedenis en tegehjk een aller-

kostebjkste comedie! De vernuftigste combinatie
van lachfilm- en „thriller" met—Akim Tamiroff,

Marian Marsen, John Xrent.

Entree: Parket 35, Parterre 60, Stalles-Balcon 75,

Loge 90 et, alles inbegr. — Toegang boven 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG (1ste Kerstdag) half 3

Grote jFeestvoorstelling voor de Jeugd!!
Als bijzondere attractie zal optreden de

beroemde filmheld MICKEY MOUSE
Dit is GEEN füm, maar in levende hjve komt
Mickey op het toneel, gepresenteerd door den be-

kenden radio-artist Max Santiel als oom Max,

Bovendien vertonen wij 'n schitterend programma,
voor de jeugd. Betty Boop, De Zeeman, De Aap,
Sportfilms, enz.

Bezoekt met Uw kinderen deze amusante voorstel-

ling. — Entree 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

MAANDAG (2e Kerstdag) half 3 Familie-Matinee!
Opvoering van een nieuw programma.
Als hoofdnummer:

PLEEGKI ND EREN
Een pakkend en ontroerend filmwerk m. Amerika's
talentvolste filmkinderen.

Verder: buitengewoon bnprogramma.
Entree: 20—30—40 cent, alles inbegrepen.

DONDERDAG 29 DECEMBER, 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING
opvoering van het grote en machtige filmwerk het-
welk NOG NIET in Zandvoort is vertoond

VOOR LAND EN VLAG
(No Greater Glory) — Een zeldzaam mooi en
machtig filmwerk, hetwelk wh tr met trots presen-

teren.

Als tweede hoofdfilm:

INCOGNITO GETROUWD
met Margaret Sullivan en Henry Fonda. — Een
heerlijke satyre! Twee beroemdheden ontvluchten
hun roem! Wn bieden U anderhalf uur kostelijk

grinniken. Toegang boven de 14 jaar.

Entree 30 en 54 et, alles inbegrepen.

OP UW FEESTTAFEL £

i kerstbrood!
S EN g

KERSTKRANSEN I
Onze bekende kwaliteit, uitsluitend bereid met
roomboter.

B
B
B

g

f Fa. L. J. Rinke
TELEFOON 2820. 2e Kerstdag Vers brood, echter geen bezorging. g
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Anti-Koude Aanbiedingen
bij

Warme Wollen Dameshandschoenen 39 et

en verder nog een keuze van andere modellen in
diverse prijzen.

Warme wollen Kinderhandschoenen 19 et

Warme wollen Herensokken 45 et

Warme wollen Shawls 25 et >bi

Warme flanellenDames Nachthemden 98 et

Warme flanellen Dames Pyama's 198 et

Warme flanellen Lakens 150 x 220 149 et

Warme wollen Heren Pullovers
met col- en ritzsluiting ƒ 3.98

Warme knotten Wol in diverse prijzen.

Warme flanellen Heren overhemden ƒ 1.69

Warme wollen Jaeger H. Pantalons of Borstr. 69 et

Warme gemolt. Heren Pantalons of Borstr. 79 et

Verder een keur van

KERSTGESCHENKEN
Eendrachtzegels "worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug.

Koopt nu bij de ATEP
Artikelen Tegen Eenheids Prijzen

10 - 25 en 50 cent
500 Artikelen
v.d. Huishouding
toiletartikelen, parfume-

rieën, speelgoed en aardi-

ge geschenken. — Komt,
ziet en overtuigt UÜ

Manufacturenmagazijn „De Waag'
HALTESTRAAT 40

Eens klant blijft klant
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VOOR DE A.S. FEESTDAGEN I
KERSTKRANSEN, per pond ƒ 1.00

<f -®
WEINACHTSTOLLEN, vanaf f 0.40 n Sj

Boterkransjes, Schuimkransjes, Fondant en Choco- : \S\
lade-kransjes. ' Sj

J. BALK.1i®1
HOGEWEG 27 — TELEFOON 2989 II

}=J 2e Kerstdag vers brood, alleen afgehaald! [®I

BW .£®
®®®®®®®®1]®®®®®®®®®®®®®®[©]

KmTTbOMEN
ALLE MATEN vanaf 35 cent

VAN STEIJNEN
Standplaats: naast Bronkhorst, Haltestraat.

nunnninnni«nmiiiiiniii

MEVROUW, Bestel Uw

KERSTKRANSEN
en Kerstbrood

eens mj KEUNINGS BAKKERIJ en gij zult

tevreden zi)n.

Keuning's Bakkerij
PRINSENHOPSTRAAT 3.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
belast zich met het houden van inboedelveilingen.
Dagelijks gelegenheid tot inbrengen.

Grote Krocht 20, Telefoon 2164

Het is prettig kopen
in een zaak waar voor de dames een grote ver-
scheidenheid is zoals Handwerkkleden, Theemut-
sen, Kanten Kleedjes, Jumpers enz.

Ook zeer nuttige Kerstgeschenken
hebben w«!

Komt U eens zien, wij hebben beslist iets voor U
Gothische Kaarsen met Standaard.

Magazijn „Libelle"
GROTE KROCHT 11

CnBHBBRBBBBBBBBSBaBBBflBUHBBBB
Het is wel reeds laat, B

2 Maar toch even mijn haar laten verzorgen. 5
B En daarom niet lang gepraat, S

Of gewacht tot morgen. m

\ MAISON STABEL

!

B
Een adres, graag gezocht:

Jj
B Dus even naar de GROTE KROCHT.
a - Telefoon 2759 S

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen

i

Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie
voor de WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. HL LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

KACHELS ,
Kort's IJzerhandel

&<& i
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Erkende Bock-, Kanloorboekh. en Leesbibliotheek

„ESVE"
GROTE KROOHT 17 TEL. 2231

Met de Feestdagen eet men
KERSTROLLADE, ROASTBEEP, — HAAS

Het beste van het beste
is ons devies.

STEENMA'S
Modelvleeshouwerij

Schoolstraat 3 bij de Haltestraat
TeL 2703. 2e Kerstdag1 tot 12 uur geopend.

O.S.S.

Alle repetities zijn stopgezet tot 2 Januari.

" UITVOERING TONEELVER. „PHOENIX"
We hebben ons buitengewoon geamuseerd ji. Za-

terdagavond in theater „Groot Badhuis" toen de
toneelvereniging „Phoenix" een opvoering bracht
van het blijspel "En Jacob diende " in drie
bedrijven door Christien van Bommel—Kouw en
Henk Bakker. Hartelijk werd er gelachen om de
dol-komische situaties, welke telkens ontstonden,
zodat men alle zorgen voor 'n paar uur kon ver-
geten. Het spel verliep zeer vlot en het „happy end"
voldeed een ieder.

De hoofdrollen werden vervuld door de heren J.

C. Roukens Jr. en H. Wallig, die zich goed van
hun taak hebben gekweten. De heer Roukens was
enkele malen te oppervlakkig, doch zijn rol was
dan ook niet bepaald gemakkelijk te noemen!
Mevrouw Bleesing—Sevenstern was vanzelfspre-

kend weer in goede conditie en typeerde een ouder-
wetse tante. Haar kleding viel alleen enigszins uit

de toon.
De heer Hendriks vervulde slechts een kleine rol,

niaar vergiste zich nog al vaak, o.a. in het opko-
men. Mej. Roukens was een aardige pleegdochter,

die het niet gemakkelijk had, maar zich door
de moeilijkheden heensloeg. Mevr. Benjamins had
haar goede en slechte momenten, hetgeen echter
aan 't spel geen afbreuk deed. Mej. Dhooge gaf een
goede vertolking te zien als Dolly Bremann, even-
als Mevr. Rinkel-Speijer. De kleinere rollen werden
vervuld door de dames Van Beem, Wieringa en de
heer Schuiten. De laatstgenoemde was buitenge-
woon goed. Last not least moeten we noemen den
ihr J.Weber, die de laatste tijd geweldig vooruit gaat
Het is een genoegen hem èn op het toneel èn op
het voetbalveld te aien spelen.

De heer Dhooge sprak na afloop enige hartelijke

woorden van afscheid tot den heer Wegers, die we-
gens vertrek naar Utrecht voor het penningmees-
terschap moest bedanken. Als stoffelijk bewijs werd
hem namens allen een reisnécessaire aangeboden
en mevr. Weijers een ruiker bloemen.

Tijdens het bal onder leiding van den heer Van
Toombergen demonstreerde het danspaar Petro-
vitch—Bleesing enkele der nieuwste dansen, die

met een hartehjk applaus beloond werden.

ASCHZEVEN
KorVs SJxorhanüel

EXCELSIOR.
Het bestuur maakt bekend, dat de afd. Kleine

Jongens in deze uitvoering niet zullen optreden.
Daarvoor in de plaats komen de Accordeons.

Repetitie a.s. Woensdagavond 7 uur Accordeons,
'~8:15 uur Mondharmonica's.

Voor de Sint Nicolaas-vereniging gaven zich al

enigen op. Deze vereniging werkt als volgt: 5 cent

p.w. per kind, feest in een zaal, versnaperingen
-en attracties plus een door vader of moeder uit-

gezocht. Cadeau. Het kan niet mooier! Geeft TT

nu allemaal op vóór 1 Jan. 1939 bij de bestuurs-

leden. Het is voor uw kind!

DE UITSLAG VAN DE TREKKING VAN DE
V.V.V.-VERLOTING luidt:

No. 42 ibonbonschaal; no. 1620 electr. strijkbout;

no. 1561 vruchtenpers; no. 1557 lucifersstandaard;

no. 1635 zakmes; no. 1248 radiotoestel: no. 952 zil-

veren naaigamituur; no. 1430 fles Lotion; no. 1064

pot brillantine; no. 1566 cassette (boter- en kaas-
mesje.)
De meeste loten werden door den heer G. R. Bi-

senberger verkocht, die voor zijn eventueel huwe-
lijk een bowlstel in ontvangst kon nemen. Een 2e

prijs werd aan den heer A. Paap toegekend.

DE KERSTVROEGDIENST
van de Kring moest dit jaar door omstandigheden
komen te vervallen.

Punch
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

Een goed en goedkoop
adres voor:
HANDWARMERS,

HANDSCHOENEN,
MOTORKAPPEN,

KERSTVERLICHTING, '

RESERVE LAMPJES.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER.

HENK SGHUILENBURG
Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ _ TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS*
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en iU kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop. "-

PETROLEUM PER LITER.. • • ÏVi cent

Lijst van Deelnemende Winkeliers
BABï-ARTIKELEN:
't Babyhuis, Grote Krocht 5a.

BAZAR, HUISH. ART., GALANT,, enz.
fa. Bakels, Kerkstraat.
Bruinzeel, Haltestraat.
Kerremans, Groote Krocht.
H. Pasveer, Haltestraat.
Wonder van Zandvoort, Swaluëstraat.

BROOD, KOEK, BANKET, enz.

M. Keur, Diaconiehuisstraat.

BOEKHANDEL, BIBLIOTHEEK, enz.
Van Deursen, Swaluëstraat.
Gertenbach, Achterweg.
Lorenz, Haltestraat.
Van Petegem, Burg. Engelbertsstraat.
Verloop, Grote Krocht.

BLOEMENWINKELS

:

Cassée, Haltestraat.
D. Vader, Kerkstraat,

BRANDSTOFFEN:
Zandv. Brandstoffenh., Diaconiehuisstr.

COMESTIBLES, KRUIDENIERS,
VLEESWAREN:

P. Bakkenhoven, Diaconiehuisstraat.
M. Blitz, Zeestraat.
Van Duivenboden, Haltestraat.
Albert Heün, Kerkstraat.
P. Kerkman, Van Osfcadestraat.
Knotter, Haltestraat.
Mulder, fa. Noack, Haltestraat.
Pielage, Kerkstraat.
Roest, Haltestraat.
E. Rijbroek, Da Costaplein.
D. van der Werff, Van Ostadestraat.
L. de Zwarte. Haltestraat.

DROGISTERIJ, VERFWAREN, enz.

L. Blaauboer, Haltestraat.
Wed. van Ingen, Zeestraat.
Kromhout, Haltestraat.
Pa. K. van der Mije, Willemstraat.
K. van der Poorten, Spoorstraat.
Mej. Stijnis, Oranjestraat.

DRUKKERIJ:
Van Deursen, Swaluëstraat.
Gertenbach, Achterweg.
Van Petegem, Burg. Engelbertsstraat.

ELECTR., ART., LAMPEN, enz.

J. H. van Keulen, Diaconiehuisstraat.
H. Schuilenburg, Grote Krocht.
J. Uyleman, Grote Krocht.

FOTOHANDEL, enz.:

Fa. Bakels, Kerkstraat.
S. Bohemen, Zeestraat.

J. Smit, Burg. Engelbertsstraat.

GARAGES:
E. Jongsma, (Rinko) Oranjestraat.

GROENTEN en FRUIT:
P. van den Berg, Haltestraat.
E. Bos en Zn, Haltestraat.
M. Kemp, Kerkstraat.
C. van Roon, Jan SnUerplein.
Ter Wolbeek, Swaluëstraat.
Ter Wolbeek, Helmersstraat.

HORLOGERIE, BYOUTERIE:
H. Lansdorp, Kerkstraat.

HUISVLIJTARTIKELEN:
De Huisvlijt, Kerkstraat.

KAPFERS:
C. Koorn, Stationsstraat.
Spoelders Kappershuis, Haltestraat.

MANUFACT., MODE-ART., enz.:

't Bekende Kousenhuis, Haltestraat.
Magazijn De VlrJt, Haltestraat.
Van Duivenboden, Haltestraat.
't Koopjeshuis, Kerkstraat.
Libelle, Grote Krocht.
Maison de Nouveauté, Kerkplein.
Van Nieuwenhuizen, Haltestraat.

't Sporthuis, Zeestraat.
Van der Veldt—Schuiten, Kerkstraat.
De Wolbaai, Schoolplein.
De Waag, Haltestraat.

MEUBELEN, enz.:

Bartels, Grote Krocht.
Waterdrinker, Grote Krocht.

POELIERS:
D. Visser, Haltestraat.

RIJWIELEN, ONDERDELEN, enz.:

H. Nieuwenhuizen, Stationsstraat.
H. Schuilenburg, Grote Krocht.
J. Uyleman, Grote Krocht.

SLAGERTJEN:
De Concurrent, Haltestraat.

SLIJTERIJEN, BIER- en WIJNHANDEL:
Fa. Baggerman. Haltestraat.
O. Brink, Grote Krocht.
E. H. Brokmeier, Haltestraat.
J. Schaap, Piet Heïnstraat.
J. van der Schinkel, Spoorstraat.

SCHOENMAGAZIJNEN:
Bronkhorst, Haltestraat.
Alph. Sprengers, Grote Krocht.
C. de Vries, Haltestraat.

VISHANDEL:
P. Paap, Haltestraat.

IJZERWAREN:
Korts IJzerhandel, Haltestraat.

UITKNIPPEN en BEWAREN s.v.p.
Geen zegels worden verstrekt op Melk, Boter, Suiker, alsmede op Tabaksfabrikaten,
op welke laatste het by de Wet verboden is.

IKERSTRECLAMEj
1 tegen

A Erg ongelijk zal U zeggen A
EN TOCH WINNEN WIJ HET!

jT Wij hebben GEEN Raadsel of Puzzle maar geven J
% DIRECT DE PRIJS IN UW HAND

EN OOK NOG REISZEGELSÜ

-

Elke Vijf en Zeventigste bezoeker ontvangt
alleen Zaterdag

2 POND VLEES en
1 POND VET naar keuze

voor SLECHTS lU Cl

Daarom Uw KERSTROLLADE halen bij hem, die zorgt voor

HOGE KWALITEIT en LAGE PRIJS
—

ƒ 0.85

ƒ 0.90

ƒ 0.95

ƒ 1.00

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

2 pd Rib carbonade
2 pd Haas Carbonade
2 pd Varkensfricandeau

OSSEVLEES
2 pd Lappen
2 pd prima Lappen
2 pd Riblappen
2 pd Ribstuk
2 pd Roastbief
2 pd Lende
2 pd Biefstuk
2 pd Ossehaas
2 pd Ossevleesbeerideren .

0.75
0.85
0.90
1.00
1.00

1.05

1.10
1.15

0.30

Kersirollade .

BakrolBade .

VarkensrolBade

LAMSVLEES
2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

2 pond 90 et
2 „ IOO et
2 „ IOO et»

LOOP NIET VERKEERD, UW ADRES IS

l „DE CONCURRENT"

V
HALTESTRAAT [5 — (TELEFOON 2994

2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

Bestelt Uw Visitekaartjes bij Gertenbachs Drukkerij

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf
Grote Krocht 18

Geen fooien!

iini

[KERSTFEEST!
"kerstboomversiering - 5

kerstboomverliohting

Kaarsen druipvrij 8 Ct p. pak
Kunstkerstbomen, Kerstservetten
en Tafellakens.

a

BEDKRUIKEKr,- vanaf

KOLENKITTEN.
Alles tegen concurrerende prezen.

29 cent

s
:
B

„JUPITER"!
5 HALTESTRAAT 6 TELEFOON 2838. "

BBBBBBBBai

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERV. GEMEENTE.
Zondag 25 Dec. Ie Kerstdag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Maandag 26 Dec. 2e Kerstdag: 10 uur: Dezelfde-
Kerstfeest der Zondagsschool: "*•

's Middags 3 uur met de jonge leerlingen;
's Avonds 7 uur.met de oudere leerlingen.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 25 Dec. 10 en 5 uur Ds. P. van der Vloed,
nam. 3 uur: Kerstfeestviering met de kinderen.

2e Kerstdag: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg hoek Emmawes.

Zondag 25 Dec. 10 en 5 uur: Prof. Dr. A. A. van.
Schelven, Voorbereiding H. A.

Maandag 26 Dec. 2e Kerstdag: geen dienst.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zaterdag 24 Dec. 's avonds 8.15 uur Wijdings-
avond. Credo Canto o.l.v. Pelix de Nobel, Solozang,
Klein orkest.

Zondag 25 Dec. Ie Kerstdag v.m. 10.30 uur Kerst-
dienst. Voorganger Ds. J. de Graaf uit Utrecht.
Maandag 26 Dec. 2e Kerstdag vjn. 10.30 uur

Kerstdienst voor de leerlingen v.d. Zondagsschool-
Ouderen zijn welkom.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oud&

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zeijl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Vrijdag 23 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 24 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.40 uur.

Vrijdag 30 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 31 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.46 uur.

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al*

leen met onze

Fijne. Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 ct
Rauwe Ham, per ons 20 ct

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 ct
Nierworst, per ons 15 ct
iHet is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 ct
Gekookte worst, per ons vanaf 12 ct
Leverworst, per ons 8 ct
'Haagse leverworst, per ons 12 ct
'Bloedworst, per ons 9 ct
Hoofdkaas, per ons 6 ct
-Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

LrorkLs Grove sn^°"t.
Paarden Rookvlees Osserookvlees .

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM 29 ct
Prima ARCHIDE SLA=OLIE .... 59 ct

SPECULAAS, per- pond 25 ct

RAUWE HAMMETJES, .... vanaf 95 ct
Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 ct
Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I. J. Knotter, Haltestr. 36
Telefoon 2891 - . Telefoon 2891

Voor wérkelijk goede
Bed rijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v, H'ensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574'

Witte jassen, Stofjassen, Eng.Ieren broeken.blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk»-
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels
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ZANDVOORTSE
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIELiE BAJDCO lil*A.NT OPGERICHT IN 1899

- WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GfRO No. 9446

Uitgave toert en bachs 1>rukker ij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Met de beste wensen alléén zal ook 1939 de
wereld niet beter en gelukkiger zien worden.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.
De Gemeenteraadsverkiezingen.

Van de door ons geboden gelegenheid om. in deze
rubriek verkiezingspropaganda te voeren door pu-
blicatie van ïiefc standpunt der eigen partij is door
geen enkele partij gebruik gemaakt.
Daarom stellen we deze gelegenheid thans open

voor individuele personen. We zijn benieuwd of die
meer belangstelling zullen tonen voor een zaak,
waarvoor over enige maanden heel Zandvoort weer
warm (zal lopen.

REDACTIE.

Aan de Bedactie van „De Zandvoorter"."

En uit een soort collegialiteit jegens TJ èn omdat
Uw kleurloos blad voor ons van geen betekenis is,

èn omdat wij geen prijs stellen op contact met een
blad, dat doorlopend de advertentieprijzen verknoeit,
is het voor ons vanzelfsprekend, dat wij als regel
niet met Uw blad polemiseren. De enkele uitzon-
deringen bevestigen deze regel.

Zo was daar een tijd geleden de spellingkwestie,
waarbij onze corrector Uw blad op de vingers moest
tikken wegens het onbekwame en toch agressieve
optreden der toenmalige redactie.
En zo is daar nu geweest Uw artikel over Joden-

bescherming van de beste soort, dat wij niet— evenmin als enkele inzenders in Uw en in ons
blad — onbestreden laten passeren.
Tracht U zich nu tegen onze aanval — zoals U

dat noemt — te verdedigen? Neen, met geen woord!
Niet dat ons dit verbaast, integendeel, want Uw
artikel is niet te verdedigen. Dat U desondanks
toch een hoge borst opzet als waart ge de onkwets-
bare Achilles zelf, en in Uw wel wat bombastische
schrijftrant enormiteiten en malligjheden opelkaar
blijft stapelen , verbaast ons ook al niet meer, en
evenmin de N.S.B.-achtige slotalinea, waarin U een
zekere categorie in onze gemeente voor half- of
driekwartgek verklaart. Dat alles is ook trouwens
geen ernstige aandacht waard.
Maar dat U gaat jammeren over een stuk van

een zin uit'ons artikel, dat heeffrons wèl-verbaasd.-
Omdat we dachten, dat U toch wel goed zou kun-
nen lezen. Enfin, ook dat waren we gauw "te boven,
maar achten ons niettemin verplicht, U gerust te

stellen, dat de door U gewraakte zin niet inhoudt
„een felle steek onder water", dus niet, wat U er
uit haalt en wat dan voor U aanleiding is om te
jammeren over onze verdorvenheid en ons aan te
raden een spreuk op te nemen, die we reeds op-
namen en wel juist in het blad na de toekende pers-
conferentie, dus net toen Uw artikel over Joden-
bescherming verscheen.
Maar goed, wij wilden U nu geruststellen, dat wij

met de woorden „ten bate van de N.S.B." Uw blad
niet een N.S.B.-stempel poogden op te drukken.
Wij beschuldigden U n.1. niet van opzet, wij con-
stateerden slechts het gevolg van Uw schrijven en
achtten dat in het voordeel van de N.S.B.
Als wij geschreven hadden: „Met deze wijze van

voorstelling zet „De Zandvoorter" de zaken op hun
kop ten bate van de N.S.B.", dan had daaruit een
beschuldiging van opzettelijke N.S.B.-bevoordeling
gelezen kunnen worden.
.Maar wij gebruikten welbewust de lijdende vorm.
om het persoonlijke en actieve element uit te scha-
kelen, voorts plaatsten we een komma als schei-
dingsteken en ook lasten we nog „n.b." in En dus
luidde onze zin: Met deze wijze van voorstelling
worden de zaken op hun kop gezet, ten bate n.b.

van de N.S.B." Louter zakelijk dus, zoals U nu
misschien ook wel inziet.

Ja, ja, goed lezen en schrijven is nog niet zo
héél gemakkehjk! Maar U begrijpt hopelijk wel,

dat wij ons slechts bij hoge uitzondering dergelijke
lange uiteenzettingen kunnen veroorloven, terwille
van U. Misschien kunnen we herhaling van de
noodzaak daartoe enigermate voorkomen, door U
te verzekeren, dat Uw blad o.i. vis noch vlees is,

al lijkt het nu eens meer dit en dan wéfir meer
dat; dat Uw blad o.i. nog niet inaanmerking komt
voor de betiteling van „absoluut fascistisch" en
nog veel minder voor de eervolle aanduiding van
„democratisch". Uw blad is niets, omdat het niets
kan of durft te zijn.

Maar dat niets-zijn vraagt heel wat geschipper,
en 't is dus begrijpelijk, dat U wel eens een keer
wat te ver afdrijft in het N.S.B.-vaarwater, als u
zich op politiek terrein waagt (en die winkeliers-
kwestie op de persconferentie is doortrokken- van
politiek; al verklaart U met vette letters, dat die
zaak politiek-vry moet blijven). Welnu, dan vinden
wü het nodig te trachten U even de ogen te ope-
nen, en vooral Uw lezers te waarschuwen: Denk
er om, hij meent misschien zelf, dat hy spelevaart
in neutraal vaarwater, maar dat is niet zo, hij zit

in N.S.B.-water en loopt kans aan lager wal te ge-
raken. Daarvoor behoeft U ons wel niet te bedan-
ken, maar oncollegiaal mag U dat toch zeker niet
noemen. Trek maar liever de conclusie, die we U
in ons eerste artikel reeds presenteerden, n.1. houd
U buiten de strijd onzer dagen, de strijd tussen
dictatuur en democratie. Het bespaart U teleurstel-

ling en ons de moeite en tijd om recht te zetten
wat U krom trekt. Want heus! bij opnieuw afdrij-
ven naar N.S.B.-vaarwater zullen we wederom
trachten U terug te voeren „van de dwalingen Uws
weegs" en we kunnen U niet garanderen, dat zulks
altijd even goedmoedig en zachtzinnig zal gebeu-
ren. REDACTIE.

De N.S.B, bluft lichtschuw.
Van de zijde der N.SJB. is op mijn stukje van

17 Dec. niet gereageerd. Ik had ook niet anders
verwacht.
Maar nu eens een heel ei-nstig woord tot hen,

die wel wat voelen voor de N.S.B. Waarom denkt
U, dnt de N.S.B, zoveel geheimzinniger doet dan
welke andere partij of beweging ook? 't Is heel
kort te zeggen: omdat ze het voorzien heeft op de
ondergang van alle tegenstanders. In andere poli-
tieke partijen is het zó; men heeft een program,
dat de hele Nederlandse bevolking moet dienen.We
kunnen op zo'n program onze critiek hebben, we
kunnen vinden, dat we er al heel slecht mee ge-
diend zijn, het is toch vanuit een bepaalde gezichts-

OudejaoX
Nu laten kinderen der mensen
Weer achter het voltooide jaar,

Onwetend, zwaar van stille wensen
Staan zü bereid voor 't nieuwe klaar.

Tony de Riüder.

Zelfs de meest nuchtere en zakelijke mens "zal
toch wel enigszins onder de indruk komen, wan-
neer het jaar ten einde spoedt.
Een weemoedig gevoel komt in ons op, als wü

denken aan alles wat het afgelopen jaar aan lief

en leed met zich bracht. Ons eigen leed zien wij
dikwijls vergroot en vinden we zwaar te dragen;
de kleine vreugden echter zijn wij gewend als iets

vanzelfsprekends aan te nemen en toch moesten
wij hiervoor zo dankbaar zijn! Als wij zo nu en
dan eens stilstaan bij alles wat er m deze tijden
geleden wordt, kan het niet anders of onze verdrie-
telijkheden verbleken.' Het ligt in de menselijke
aard te haken naar een volkomen „gelukkig" le-

ven en altijd hopen wij, dat het leed ons wordt ge-
spaard. Maar wat is eigenlijk geluk? Zou een leven
zónder leed wel een gelukkig leven kunnen zijn?

Juist door alles wat wij meemaken worden wij ge-
louterd, en sterk is degene die zich boven alle

moeilijkheden kan verheffen en de vreugden daar
door dubbel kan tellen!

Oudejaarsavond vieren wij doorgaans in intieme
kring. Is het niet alsof de gehele dag reeds een an-
der aanzien had? Het wordt stil en vredig in ons,

er hangt iets om alles heen dat we geen naam
kunnen geven, maar dat ons zo innig stemt, 't Is

of de waarde van alles weer tot ons doordringt,

of wij iets, wat dan ook, goed willen maken.
„Inbeelding", hoor ik zeggen, „het is een gewo-

ne dag." Neen, toch niet, wat ons op andere dagen
onmogelijk was, zouden we op Oudejaarsavond
kunnen.
In een der gevoelige schetsjes van Mien Labber-

ton getiteld: „Oudejaarsavond", waarin de oude
Govert Mrjnderts steeds een verzoening met zijn

dochter geweigerd heeft omdat deze, tegen zijn

wil, met zijn knecht was getrouwd, zegt de schrijf-

ster dit op zo'n treffende wijze: „Govert MiJnderts
voelde zich vreemd aan zichzelf, zwak en moe en
-toch-"zo wonderlijk-vreemd--versterktr-r,Wat~op~geen -

enkele andere avond kan " prevelde hij hardop.
„Zo is het.op geen enkele andere avond had het ge-
kund. Nu nu mag het "" De verzoening
kwam tot stand door de Oudejaarsavondstemming.
Heeft U wel eens een ernstig ziekbed doorgemaakt
waarbij voor Uw leven werd gevreesd, maar dat U
toch weer te boven kwam? En herinnert U zich

nog dat verjongde, bevrijde gevoel 'tfwerk de gene-
zing met zich bracht? Dit gevoel nu moet 't nieuwe
jaar ons geven, wanneer het oude ten einde is.

Uit alles wat ons beschoren is, moed, kracht en
levenslust te putten is een schone menselijke taak.

Die te volbrengen naar ons beste kunnen is een
plicht welke ons van Hogerhand is opgelegd.

Met nieuwe hoop en wensen voor de toekomst
gaan wij het jaar 1939 tegemoet.

RIEK BONSET—HORST.

hoek een plan, dat de welvaart van het hele Ne-
derlandse volk beoogt. Bij de N.S.B. is het slechts

een plan voor N.S.B.-ers. Niet voor de Joden en
niet voor de mensen, die niet onder de knoet wil-

len bukken. Die worden verdreven of in concentra-
tie-kampen opgesloten.

U vindt het zo mooi, dat er in Duitsland werk is.

Heeft U wel eens bedacht, dat een groot deel van
dat werk vrij is gekomen, omdat anderen er uit

verdreven zijn? Het is wel een eenvoudige manier
om het werklozenvraagstuk op te lossen: Gooi Jo-

den, Christenen, democraten er uit — en er is werk
voor de partijgenoten. U zegt, dat dit zo niet in

het "program van de N.S.B, staat, maar de praktijk

in het buurland wijst het uit. En de N.S.B.-er, die

wéét wat hij is, is zich daarvan ook wel bewust.

Daarom is hjj zó schuw. Hij wil eigen voordeel ten

koste van anderen. Hu' houdt zich schuil.

Wilt U ook bij hen horen, die hopen op het on-
geluk van anderen om een kansje te krijgen? Of
vindt U het niet loyaler om allen met elkaar naar
een oplossing te zoeken, een oplossing, die voor al-

len uitkomst zal brengen? Dat kan U openlijk en
vrij doen. Ei- zullen meningsverschillen zijn, maar
dat hoeft niet tot vijandschap te leiden, men staat

dan als mens naast mens en niet als beul tegen-

over mens. Zo zou 't beter zijn, ook voor U. Want
als de heer Mussert eens won — wat hij alleen

maar zal kunnen als hij vreemde hulp aanneemt
en daar is hij toch te vaderlandslievend voor —
dan kon 'fc wel zijn, dat U het als N.S.B.-er uiterlijk

een tijdje goed had. Maar prettig nietwaar? als

ge niets meer te zeggen hebt over de opvoeding

van Uw kinderen, als boeken, films en toneelstuk-

ken U voorgeschreven worden. En als mijnheer
Mussert het regeren eens niet verstaan zou, zodat

allen — ook U— in de grootste ellende raakten
dan mag U toch geen enkele aanmerking maken.
U wordt een grote nul.

Mussert belooft: de godsdienst zal hy niet aan-
tasten. Maar nationaal-socialisme en godsdienst

verdragen elkaar niet. Want gelooft ge als gods-

dienstig mens, dat ge het leven gekregen hebt om
het te laten leiden door een willekeurigen mijnheer
uit Utrecht? Betekent godsdienst niet letterlijk het

leven in Gods dienst, een luisteren naar eigen ge-

weten, een bouwen van eigen leven zoals men
meent, dat God het van ons verlangt? Een gods-

dienstig mens weet zich verantwoordelijk voor eigen

daden, verantwoordelijk voor de opvoeding van de
kinderen, die hem zijn toevertrouwd. Het nationaal-

socialisme tast de godsdienst aan, ook al zou het
alle kerken ongemoeid laten. Maar dat kan het

niet, juist omdat de kerk Gods dienst leert. Dat
heeft men in Duitsland helaas te laat ingezien.

Spiegel U daaraan, indien ge ernst maakt met Uw
godsdienst. Onderwerp U niet blindelings aan een
mens. Zo vergooit ge Uw eigen vrije, rijke leven.

Ja, wjj hebben onze vrijheid lief, omdat we al-

leen in vrijheid, waarlijk mens kunnen zijn. En ge

begrijpt wel, hoe misplaatst het verwijt van den
N.S.B.-er is, dat wij, vrijheid-lievende democraten,
hem niet ongemoeid zijn gang laten gaan. We wil-

len immers vrije meningsuiting, zegt hij. Ja, dat

willen we ook, en daarom keren wü ons tegen de
N.S.B., die ons dat af wil nemen.
Het is ook geen kwestie van persoonlijke haat,

wat zeker on-christelijk zou znn. Een N.S.B.-er
die in nood zit, moet evengoed geholpen als een
ander. Ik zou ook wel bij een N.S.B.-winkelier wil-
len kopen als ik zeker wist, dat hij elk dubbeltje
moest gebruiken om met zijn gezin rond te komen.
Maar dat weet je nooit zeker. En misschien gaat
juist het dubbeltje, dat ik hem laat verdienen, naai-

de beweging. Een dubbeltje voor de ondergang van
de beschaving. Daar pas ik voor.
Bedenkt U zich ook nog eens een keer eer U Uw

dubbeltjes daaraan weggooit. Laten we op een
eerlijke manier proberen met en voor elkaar wat
te bereiken. Dan kunt ge ieder in de ogen zien,

en niemand zal U mijden. Deze strijd kan in het
licht gestreden worden, het gaat hier vóór en niet
tegen mensen. En ge behoudt er zelf Uw mense-
lijke waardigheid bij, die anders verloren gaat.

Ik wens alle N.S.B.-ers een gelukkig Nieuwjaar.
Dat betekent dus: dat ze in het komende jaar geen
N.S.B.-er meer zullen zijn. Want in duisternis en
haat is geen geluk te vinden.

BEP OTTEN.

Maakt Nederland jodenvrij.

Wie bö Joden koopt, besteelt zijn

eigen volk.

Deze twee aansporingen, waarde lezer, kon Umet
Kerstmis in Zandvoort van de openbare weg af le-
zen op oranje-papiertjes, geplakt op enkele ver-
huurborden (o.m. villa „Njord" op Kostverloren).

Zij waren er opgeplakt door leden van een der
fascistische groepen in Nederland, welke komt er
minder op aan: de ene doet het en de andere ziet

deze uitingen van rassen- en godsdiensthaat met
bijzonder welgevallen.
En wij, wij allen, die nog niet zijn besmet met

het fascistische gif van mensenhaat, wat doen wij?
Wy ergeren ons en lopen door.
Maar het is wenselijk, dat we es iets meer doen.

Laten we ons eens goed rekenschap geven van wat
daar staat en van het feit, dat het er staat. Laten
we ons eens indenken, hoe een jood (man, vrouw of
kind) zich moet voelen, als hij dat ziet en leest.

En laten we ook eens bedenken, dat het uitroei-

ings-fanatisme dezer lieden-zich-eventueel ook kan
richten — en tolykens de ervaring in reeds verder
„gevorderde" landen zich ook zal richten — op ka-
tholieken, protestanten, vrijmetselaren, sociaal-de-
mocraten, kortom op allen die zich niet naar li-

chaam en ziel wensen over te leveren aan de fas-
cistische heilsleer van den eventuelen dictator.

Dan, maar ook pas dan, zal men enigszins kun-
nen beseffen, hoe het onze joodse medeburgers
thans te moede is, en ook hoe streng gelovigen en
politiek links georiénteerden alsmede alle huma-
nistisch voelende mensen in de nationaal-socia-
listische en andere fascistische partijen niet anders
kunnen zien dan een voortdurend toenemende be-
dreiging van hun lichamelijk en geestelijk bestaan.
En dan zal het ook duidelijk zijn, dat de ophit-

sende strydmethoden en de iedere verdraagzaam-
heid uitsluitende doeleinden der nat.-soc- en fas-
cistische bewegingen ons volk allengs moeten split-

sen in twee steeds scherper tegenover elkaar staan-
de groepen: fascisten en anti-fascisten.
Natuurlijk zijn-er ook onder ons „vrijheidlievend"

volk nog velen, die geen partij kunnen, willen of
durven kiezen. Maar steeds meerderen voelen onder
de drang der al duidelyker sprekende fascistische

brutaliteiten en geweldenaren de morele plichtom
te kiezen en op de een of andere wijze de anti-fas-
cistische krachten in ons volk te versterken.
Deze afweerkracht in ons volk neemt de laatste

tijd geweldig toe, doordat de dictatuurbeweging in
binnen- en buitenland (daar vooral) steeds duide-
lrjker zijn ware aard toont, en aldus menigeen met
afschuw vervult.

Ziehier, waarde lezer, nog eens weer de grote
lijn aangegeven in wat tegenwoordig de gehele
wereld, dus ook Nederland, dus ook Zandvoort be-
roert.

En als ge nu komt aandragen met allerlei „maar-
tjes", zoals:

de joden zijn ook geen heilige boontjes,
de katholieken zijn net zo onverdraagzaam je-

gens andersdenkenden, als ze er de kans maar
toe zien,

vele democraten achten hun eigen maatschappij-
leer ook de enig „zalig"-makende,
en 't is toch niet goed om iemand ten onrechte
voor N.S.B.-er te verslijten en als* zodanig te

behandelen (d.w.z. te negeren),
dan kan ik U dat allemaal volmondig toestemmen
en ik zou er nog verschillende „maartjes" aan kun-
nen toevoegen ook, doch al die „maartjes" mogen
ons de grote lijn niet uit het oog doen verliezen.

Schenk al die „maartjes" de aandacht welke ze
verdienen, maar vergeet geen ogenblik, dat natio-
naal-socialisme en fascisme — ondanks de goede
kanten die ze ontegenzeggelijk ook hebben — be-
tekenen: vernietiging van onze vrijheid, gemis aan
respect voor het leven van den medemens en vol-

komen gemis aan verdraagzaamheid jegens anders-
denkenden.
Wie zich dit alles eenmaal goed heeft ingedacht

en de juistheid ervan dag aan dag door de feiten

ziet bevestigd, die kan niet meer onverschillig ter-

zijde blijven staan, die schaart zich van harte aan
de züde der anti-fascisten, aan de zijde waar vrij-

heid en menselijkheid nog wel verre van volmaakt
zijn, doch waar naar hun vervolmaking gestreefd

mag worden.
Wie daarentegen de grote lijn (nog) niet ziet en

zich wèl blind staart op een of meer „maartjes",

die verwondere er zich niet over, dat hij als peute-
raar genegeerd wordt en alleen waardering vindt

bij peutergenoten, en ibij N.S.B.-ers e.d., die bij

dergelijke kortzichtigheid slechts zijde kunnen
spinnen, en tenslotte ook nog bij hen, wier ogen-
blikkelijk (materieel) belang — al of niet ten rech-
te — geacht wordt te zijn gediend door kortzichtige

„maartjes"-pleidooien.
Anti-fascisten in Zandvoort, blijft de hoofdzaak

duidelijk zien en verliest die ook bij het beoordelen
der bijzaken niet uit het oog. Dan zult ge ook in

uw strijd de grote lijn volgen, wat de strudmetho-
den en ook het succes van de strijd slechts ten
goede kan komen.

DIXI.

SPORT

VOETBAL.
Voorlopige balans.
Hoe staan de kansen?

Hoewel van het seizoen 1938—1939 pas de eerste

helft achter ons ligt, noodt het afscheid van het
jaar 1938 tot het opmaken van een voorlopige ba-
lans en tot het maken van vergelijkingen. En dan
treft het wel bijzonder, dat een jaar geleden, op
31 December 1937, Zandvoort eenzelfde aantal wed-
strijden had gespeeld als thans, terwijl de Zee-
meeuwen, in de afdeling van 11 clubs, evenals nu,
juist de helft van het programma achter de rug
had.
De stand was toen in de bovenste regionen:

Bloemendaal 11 7 3 1 43—20 17

Kinheim 11 5 5 1 22—16 15

Beverwijk 10 6 1 3 30—22 13

D. E. C 10 5 1 4 23—20 11

Zandvoort 10 2 6 2 26—13 10
Zeemeeuwen 10 4 2 4 19—21 10

De Meteoor 11 4 2 5 26—24 10

Vergelijken wij deze stand met de huidige, dan
blijkt, dat de Zeemeeuwen ongeveer gelijke, Zand-
voort veel gunstiger cijfers heeft.

Bloemendaal 10 7 2 1 29—13 16
Ripperda 10 7 2 1 27—15 16

Zandvoort 10 6 2 2 23—13 14
en op de 7e plaats
Zeemeeuwen 9 2 3 4 13—22 7

Misschien herinnert men zich nog wel, dat de
geelblauwen bij de intrede van 1938 eensklaps hun
vorm hadden gevonden en schier onoverwinnelijk
aan een geweldige eindspurt begonnen. De volgen-

de 10 wedstrijden leverden niet minder dan 18 pun-
ten op, n.1, 9 overwinningen en slechts 1 nederlaag.
Die ene nederlaag ontnam Zandvoort alle illusies,

want de geelbauwen kwamen daardoor juist één
punt te kort. Zoals men uit de hier volgende eind-
stand zien kan:
Bloemendaal 20 12 5 3 69—34 29
Zandvoort .HTTTT. V. 20"11 '6 "3~ 57—34 28
De Meteoor 20 13 2 5 52—30 28

Voor deze laatstgemelde ploeg, de overwinnaars
onzer plaatsgenoten, was het eveneens hard, na
een eindsprint van 18 punten uit 9 wedstrijden, in

het gezicht van de haven te moeten stranden.
De Zeemeeuwen zakten toen tot de negende

plaats af.

Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zullen Weber
es. hun prestaties herhalen? Zo ja, dan kan de
eerste plaats hun niet ontgaan. En zullen de
oranjezwarten zorgen voor een voldoend aantal

punten om uit de gevaarlijke buurt te komen?
Want denk er om, heren, de 4e klas kampioenen
zijn gewoonlijk heel sterk.

Besluiten wij dit artikel met onze lezers een
voorspoedig 1939 toe te wensen, en de voetballende

plaatsgenoten, uit hoge en lagere elftallen, een
sportief succes op het voetbalveld.

J.S.

ZANDVOORT 1—OUD ZANDVOORT.
Grote Liefdadighcidswedstrïjd ten bate van

„Onderling Hulpbetoon".
Onder auspiciën van de Voetbalvereniging „Zand-
voort", en met de volledige medewerking van de
Voetbalvereniging „De Zeemeeuwen", wordt a.s.

Zondag 1 Januari een voetbalwedstrijd gespeeld

tussen Zandvoort 1 en Oud-Zandvoort 1 op het ter-

rein van eerstgenoemde vereniging. Aanvang 2 u.

De helft van de opbrengst van deze wedstrijd

wordt afgestaan aan de Werkliedenvereniging „On-
derling Hulpbetoon", terwijl de andere helft door

de verenigingen Zandvoort en Zeemeeuwen wordt
gedeeld.
We hopen van harte, dat deze wedstrijd een suc-

ces mag worden en dat vele voetballiefhebbers deze

wedstrijd zullen bezoeken. Indien het weer mee-
werkt, belooft het een mooi evenement te worden.
Oud-Zandvoort verschijnt zeer waarschijnlijk vol-

ledig, t.w. met het volgende elftal: doel H. de Jong,

achter J. Water en J.Keur; midden J. Schaap, A.

Beekhuis en W. Molenaar; voor H. Schut, W. Ko-
per, S. Houtkamp, J. Keesman en G. Paap.

Ongetwijfeld zullen velen op Nieuwjaarsdag
Sportparkwaarts trekken en hun oude favorieten

op ouderwetse wijze aanmoedigen. De vroegere glo-

rie van Zandvoort zal dan weer even herleven en
vele vroegere wedstrijden, door dit elftal gespeeld,

zullen menigeen in gedachten komen.
Diploma's van de leden zijn niet geldig.

J.K.

Nieuwe ideeën.

Wat een drukte om de N.S.B.: de vorige Zaterdag
weer de kranten vol erover. O, zeker, aan de uitin-

gen van deze en andere extremismen kunnen we
zien, wat ons te wachten staat bij haar te ver door-
gevoerde nationaliteits-idee, maar laten we niet

vergeten, dat dergelijke stromingen de natuurlijke

reactie zijn op de tekortkomingen van onze democra-
tie en wij strevingen als N.S.B. niet zozeer moe-
ten zien naar wat we mogelijk krijgen, maar naar
wat we zijn; dat laatste is van veel meer belang
dan te zoeken naar wie er lid zijn of aanhanger
van N S.B. En als we in staat zijn onze democratie
te louteren van de zeer grote zwakheden — waar-
mee ze uit de tijd raakt —, dan hebben extremis-
men vanzelf geen zin meer: haar langdradige leut-

ziekte, haar onbillykheden in het belastingstelsel,

haar vrijheidsknotting achter het mom van demo-
cratische vrijheid; haar behartiging van groeps-^,

belang boven algemeen belang, haar onmacht
— onwil? — om de werkloosheid grondig onder
ogen te zien enz. En als we niet in staat zijn onze
democratische instellingen te zuiveren, dan krijgen
vanzelf de mensen met de rare kronkel — God
schiep ze — hun kans. Dan krijgen we— natuurlijk
krijgen we dat — een nationaal-socialisme, dat
evenmin nationaal is in goede zin als onze demo-
cratie — met al haar gekronkel — nog nationaal is.

Of krijgen alle leden der natie gelijke kansen bij



VOOR
ij

i.l

KORT'S
IJZERHANDEL

M

l

3

h
I

i

lv<

.

Erkende Bock-, Kanloorboekh. en Leesbibliotheek

„ESVE"
GROTE KROOHT 17 TEL. 2231

Met de Feestdagen eet men
KERSTROLLADE, — ROASTBEEP, — HAAS

Het beste van het beste
is ons devies.

STEENMA'S
Modelvleeshouwerij

Schoolstraat 3 bij de Haltestraat
TeL 3703. 2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

O.S.S.

Alle repetities zijn. stopgezet tot 2 Januari.

" XJITVOERING TONEELVER. „FHOENIX"
We hebben ons buitengewoon geamuseerd jj. Za-

terdagavond in theater „Groot Badhuis" toen de
toneelvereniging „Phoenix" een opvoering bracht
van het blijspel "En Jacob diende " in drie
bedrijven door Christien van Bommel—Kouw en
Henk Bakker. Hartelijk werd er gelachen om de
dol-komische situaties, welke telkens ontstonden,
zodat men alle zorgen voor 'n paar uur kon ver-
geten. Het spel verliep zeer vlot en het „happy end"
voldeed een ieder.

De hoofdrollen werden vervuld door de heren J.

C. Roukens Jr. en H. Wallig, die zich goed van
hun taak hebben gekweten. De heer Roukens was
enkele malen te oppervlakkig, doch zijn rol was
dan ook niet bepaald gemakkelijk te noemen!
Mevrouw Bleesing—Sevenstern was vanzelfspre-

kend weer in goede conditie en typeerde een ouder-
wetse tante. Haar kleding viel alleen enigszins uit

de toon.
De heer Hendriks vervulde slechts een kleine rol,

niaar vergiste zich nog al vaak, o.a. in het opko-
men. Mej. Roukens was een aardige pleegdochter,

die het niet gemakkelijk had, maar zich door
de moeilijkheden heensloeg. Mevr. Benjamins had
haar goede en slechte momenten, hetgeen echter
aan 't spel geen afbreuk deed. Mej. Dhooge gaf een
goede vertolking te zien als Dolly Bremann, even-
als Mevr. Rinkel-Speijer. De kleinere rollen werden
vervuld door de dames Van Beem, Wieringa en de
heer Schuiten. De laatstgenoemde was buitenge-
woon goed. Last not least moeten we noemen den
ihr J.Weber, die de laatste tijd geweldig vooruit gaat
Het is een genoegen hem èn op het toneel èn op
Jhet voetbalveld te zien spelen.

De heer Dhooge sprak na afloop enige hartelijke
woorden van afscheid tot den heer Wetjers, die we-
gens vertrek naar Utrecht voor het penningmees-
terschap moest bedanken. Als stoffelijk bewijs werd
riem namens allen een reisnécessaire aangeboden
en mevr. Weijers een ruiker bloemen.

Tijdens het bal onder leiding van den heer Van
Toombergen demonstreerde het danspaar Petro-
viteh—Bleesing enkele der nieuwste dansen, die

met een hartelijk applaus beloond werden.

ASCHZEVEN
KorVs SJzorhBndel

EXCELSIOR.
Het bestuur maakt bekend, dat de afd. Kleine

Jongens in deze uitvoering niet zullen optreden.
Daarvoor in de plaats komen de Accordeons.

Repetitie a.s. "Woensdagavond 7 uur Accordeons,
'"8:15 uur Mondharmonica's.

Voor de Sint Nicolaas-vereniging gaven zich al

enigen op. Deze vereniging werkt als volgt: 5 cent

p.w. per kind, feest in een zaal, versnaperingen
-en attracties plus een door vader of moeder uit-

gezocht. Cadeau. Het kan niet mooier! Geeft TT

nu allemaal op vóór 1 Jan. 1939 bij de bestuurs-

leden. Het is voor uw kind!

DE UITSLAG VAN DE TREKKING VAN DE
V.V.V.-VERLOTING luidt:

No: 42 ibonbonschaal; no. 1620 electr. strijkbout;

no. 1561 vruchtenpers; no. 1557 lucifersstandaard;

no. 1635 zakmes; no. 1248 radiotoestel: no. 952 zu-

iveren naaigamituur; no. 1430 fles Lotion; no. 1064

pot brülantine; no. 1566 cassette (boter- en kaas-
mesje.)
De meeste loten werden door den heer G. R. Bi-

senberger verkocht, die voor zijn eventueel huwe-
lijk een bowlstel in ontvangst kon nemen. Een 2e

prijs werd aan den heer A. Paap toegekend.

DE KERSTVROEGDIENST
van de 'Kring moest dit jaar door omstandigheden
komen te vervallen.

Punch
SLIJTERIJ BRINK, GR. KROCHT 28. Tel. 2645

Een goed en goedkoop
adres voor:
HANDWARMERS,

HANDSCHOENEN,
MOTORKAPPEN,

KERSTVERLICHTING, '

'

RESERVE LAMPJES.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER.

HENK SGHUILENBURG
Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

Glas- en Verfhandel

A. KROMHOUT
HALTESTRAAT 24

ANNEX DROGISTERIJ — TELEF. 2307

Vraag prijsopgaaf voor

SCHILDERWERK EN BEHANGEN
Scherp concurrerend.

BEHANGSELPAPIER. Inzetten van Ruiten
Alle soorten JAPANLAKKEN en GLANS*
VERF. Prima GLANSVERF in bussen van
1 kg. en Vü kg., klaar voor het gebruik.
Tevens witkalk te koop. ~-

PETROLEUM PER LITER.. . • ZH cent

Lijst van Deelnemende Winkeliers
BABï-ARTIKELEN:
't Babyhuis, Grote Krocht 5a.

BAZAR, HUISH. ART., GALANT., enz.
fa. Bakels, Kerkstraat.
Bruinzeel, Haltestraat.
Kerremans, Groote Krocht.
H. Pasveer, Haltestraat.
Wonder van Zandvoort, Swaluëstraat.

BROOD, KOEK, BANKET, enz.

M. Keur, Diaconiehuisstraat.

BOEKHANDEL, BIBLIOTHEEK, enz.
Van Deursen, Swaluëstraat.
Gertenbach, Achterweg.
Lorenz, Haltestraat.
Van Petegem, Burg. Engelbertsstraat.
Verloop, Grote Krocht.

BLOEMENWINKELS

:

Cassée, Haltestraat.
D. Vader, Kerkstraat,

BRANDSTOFFEN:
Zandv. Brandstoffenh., Diaconiehuisstr.

COMESTIBLES, KRUIDENIERS,
VLEESWAREN:

P. Bakkenhoven, Diaconiehuisstraat.
M. Blitz, Zeestraat,
Van Duivenboden, Haltestraat.
Albert Heün, Kerkstraat.
P. Kerkman, Van Ostadestraat.
Knotter, Haltestraat.
Mulder, fa. Noack, Haltestraat.
Pielage, Kerkstraat.
Roest, Haltestraat.
E. Rgbroefc, Da Costaplein.
D. van der Werff, Van Ostadestraat.
L. de Zwarte. Haltestraat.

DROGISTERIJ, VERFWAREN, enz.

L. Blaauboer, Haltestraat.
Wed. van Ingen, Zeestraat.
Kromhout, Haltestraat.
Pa. K. van der Mije, Willemstraat.
K. van der Poorten, Spoorstraat.
Mej. Stijnis, Oranjestraat.

DRUKKERIJ:
Van Deursen, Swaluëstraat.
Gertenbach, Achterweg.
Van Petegem, Burg. Engelbertsstraat.

ELECTR., ART., LAMPEN, enz.

J. H. van Keulen, Diaconiehuisstraat.
H. Schuilenburg, Grote Krocht.
J. Uyleman, Grote Krocht.

FOTOHANDEL, enz.:

Fa. Bakels, Kerkstraat.
S. Bohemen, Zeestraat.

J. Smit, Burg. Engelbertsstraat.

GARAGES:
E. Jongsma, (Rinko) Oranjestraat.

GROENTEN en FRUIT:
P. van den Berg, Haltestraat.
E. Bos en Zn, Haltestraat.
M. Kemp, Kerkstraat.
C. van Roon, Jan SnUerplein.
Ter Wolbeek, Swaluëstraat.
Ter Wolbeek, Helmersstraat.

HORLOGERIE, BYOUTERD3:
H. Lansdorp, Kerkstraat,

HUISVLIJTARTEKELEN:
De Huisvlijt, Kerkstraat.

KAPFERS:
C. Koorn, Stationsstraat.
Spoelders Kappershuis, Haltestraat.

MANUFACT., MODE-ART., enz.:

't Bekende Kousenhuis, Haltestraat.
Magazijn De Vlijt, Haltestraat.
Van Duivenboden, Haltestraat.
't Koopjeshuis, Kerkstraat.
Libelle, Grote Krocht.
Maison de Nouveauté, Kerkplein.
Van Nieuwenhuizen, Haltestraat.

't Sporthuis, Zeestraat.

Van der Veldt—Schuiten, Kerkstraat.
De Wolbaai, Schoolplein.
De Waag, Haltestraat.

MEUBELEN, enz.:

Bartels, Grote Krocht.
Waterdrinker, Grote Krocht.

POELIERS:
D. Visser, Haltestraat.

RIJWIELEN, ONDERDELEN, enz.:

H. Nieuwenhuizen, Stationsstraat.
H. Schuilenburg, Grote Krocht.
J. Uyleman, Grote Krocht.

SLAGERIJEN:
De Concurrent, Haltestraat.

SLIJTERIJEN, BIER- en WIJNHANDEL:
Pa. Baggerman. Haltestraat.
O. Brink, Grote Krocht.
E. H. Brokmeier, Haltestraat.
J. Schaap, Piet Heïnstraat.
J. van der Schinkel, Spoorstraat.

SCHOENMAGAZIJNEN:
Bronkhorst, Haltestraat.
Alph. Sprengers, Grote Krocht.
C. de Vries, Haltestraat.

VISHANDEL:
P. Paap, Haltestraat.

IJZERWAREN;
Korts IJzerhandel, Haltestraat.

UITKNIPPEN en BEWAREN s.v.p.
Geen zegels worden verstrekt op Melk, Boter, Suiker, alsmede op Tabaksfabrikaten,
op welke laatste het bij de Wet verboden is.

jKERSTRECLAMEi

t E

1 tegen
Erg ongelijk zal U zeggen A

TOCH WINNEN WIJ HET!
Wij hebben GEEN Raadsel of Puzzle maar geven ^

DIRECT DE PRIJS IN ÜW HAND
EN OOK NOG REISZEGELSÜ

Elke Vijf en Zeventigste bezoeker ontvangt
alleen Zaterdag

2 POND VLEES en
1 POND VET naar keuze

voor SLECHTS lU Cl

Daarom Uw KERSTROLLADE halen bij hem, die zorgt voor

HOGE KWALITEIT en LAGE PRIJS

ƒ0.85
ƒ 0.90

ƒ 0.95

ƒ 1.00

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

2 pd Rib carbonade
2 pd Haas Carbonade
2 pd Varkensfricandeau

OSSEVLEES
pd Lappen
pd prima Lappen
pd Riblappen
pd Ribstuk
pd Roastbief
pd Lende
pd Biefstuk
pd Ossehaas
pd Ossevleesbeerideren

0.75
0.85
0.90
1.00
1.00

1.05

1.10
1.15

' ƒ 0.30

LAMSVLEES
2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

2 pond 90 et
2 „ IOO et
2 „ IOO et

^

Kerstrollade . . .

Bakrollade . .

VarkensroHade . *. „
LOOP NIET VERKEERD, UW ADRES IS

„DE CONCURRENT"
HALTESTRAAT [5 — (TELEFOON 2994

2e Kerstdag tot 12 uur geopend.

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooien!

IKERSTFEEST
KERSIBOOMVERSIERING

KBRSTBOOMVERLIOHTING

Kaarsen dmipvrij 8 Ct p. pak
Kunstkerstbomen, Kerstservetten
en Tafellakens.

BEDKRUUCEN,. vanaf 29 cent

KOLENKITTEN.
Alles tegen concurrerende prezen.

„JUPITER"
B_ HALTESTRAAT 6

[BBBsaaBBa»

s

a

a
5m

9
3
5
B

TELEFOON 2838. 5

GODSDIENSTOEFENINGEN

NED. HERV. GEMEENTE.
Zondag 25 Dec. Ie Kerstdag 10 uur: Ds. D. Tromp.
Maandag 26 Dec. 2e Kerstdag: 10 uur: Dezelfde-
Kerstfeest der Zondagsschool: "*

's Middags 3 uur met de jonge leerlingen;
's Avonds 7 uur .met de oudere leerlingen.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD
VERBAND. Brederodestraat 31

Zondag 25 Dec. 10 en 5 uur Ds. P. van der Vloed,
nam. 3 uur: Kerstfeestviering met de kinderen.

2e Kerstdag: geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Julianawea hoek Emmawefi.

,

Zondag 25 Dec. 10 en 5 uur: Prof. Dr. A. A. van.
Schelven, Voorbereiding H. A.

Maandag 26 Dec. 2e Kerstdag: geen dienst.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zaterdag 24 Dec. 's avonds 8.15 uur Wijdings-
avond. Credo Canto o.l.v. Pelix de Nobel, Solozang,
Klein orkest.

Zondag 25 Dec. Ie Kerstdag v.m. 10.30 uur Kerst-
dienst. Voorganger Ds. J. de Graaf uit utrecht.
Maandag 26 Dec, 2e Kerstdag vjn. 10.30 uur

Kerstdienst voor de leerlingen v.d. Zondagsschool-
Ouderen zijn welkom.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdagavond 8 uur samenkomst in de Oud&

Bewaarschool, Duinweg.
Spreker de heer J. W. van Zejjl.

NED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR-
Vrijdag 23 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 24 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.40 uur.

Vrijdag 30 Dec. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.
Zaterdag 31 Dec. Einde v.d. Sabbath 4.46 uur.

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al»

leen met onze

Fijne. Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . . . . 50 ct
Rauwe Ham, per ons 20 ct

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 ct
Nierworst, per ons 15 ct
iHet is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 ct
Gekookte worst, per ons vanaf 12 ct
Leverworst, per ons 8 ct
'Haagse leverworst, per ons ". 12 ct
'Bloedworst, per ons 9 ct
Hoofdkaas, per ons 6 ct
-Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Leverïaas Gr°™ ^ijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees .

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM 29 ct
Prima ARCHIDE SLA=OLIE .... 59 ct
SPECULAAS, per- pond- 25 ct

RAUWE HAMMETJES, .... vanaf 95 ct
Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 ct
Kleine Boerenworstjes. Pakjes 'Ansjovis.

I. i. Knotter, Haltestr. 36
Telefoon 2891 - . Telefoon .2891

Bestelt Uw. Visitekaartjes bij Gèrtenbachs Drukkerij

Voor wérkelijk goede
Bed rijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v, Hênsen, Grote Krocht 23 Tel. 2574'

Witte jassen, Stofjassen, Eng.Ieren broeken.blauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, YVerk»-
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels
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ZANDYOORTSE CO II
ORGAAN DER GEM. ZANDVOORT OFFICIËLE BAJDCOURANX OPGERICHT IN 1899

- WAARIN OPGENOMEN „DE NIEUWE ZANDVOORTSE COURANT", DE „STRAND-REVUE" EN „ZANDVOORT'S WEEKBLAD".

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling te voldoen:

voor Zandvoort, per jaar ƒ 1.00

buiten Zandvoort, per jaar ' ƒ 1.60

Afzonderlijke nummers ƒ 0.10

GIRO No. 9446

Uitgave (iertenbachs l)i ukkerij Zandvoort

ADVERTENTIEN:
van 1—9 regels ƒ 1.85 elke regel meer ƒ 0.20

Bij contract en in de Badgastenlijst speciaal tarief.

Ingezonden mededelingen op de eerste pagina, per regel ƒ 0.60

Bureau: Achterweg 1 - Telefoon 2135

Mei de beste wensen alléén zal ook 1939 de
wereld niet beter en gelukkiger zien worden.

Democratische Brieven
VAN EN VOOR IEDEREEN.
De Gemeenteraadsverkiezingen.

Van de door ons geboden gelegenheid om in deze
rubriek verkiezingspropaganda te voeren door pu-
blicatie van hefc standpunt der eigen party is door
geen enkele partij gebruik gemaakt.
Daarom stellen we deze gelegenheid thans open

voor individuele personen. We zyn benieuwd of die
meer belangstelling zullen tonen voor een zaak,
waarvoor over enige maanden heel Zandvoort weer
warm (pal lopen.

REDACTIE.

Aan de Bedactie van „De Zandvoorter"."

En uit een soort collegialiteit jegens TJ èn omdat
Uw kleurloos blad voor ons van geen 'betekenis is,

èn omdat wij geen prijs stellen op contact met een
blad, dat doorlopend de advertentieprijzen verknoeit,
is het voor ons vanzelfsprekend, dat wij als regel
niet met Uw blad polemiseren. De enkele uitzon-
deringen bevestigen deze regel.

Zo was daar een tijd geleden de spellingkwestie,
waarbij onze corrector Uw blad op de vingers moest
tikken wegens het onbekwame en toch agressieve
optreden der toenmalige redactie.
En zo is daar nu geweest Uw artikel over Joden-

bescherming van de beste soort, dat wij niet— evenmin als enkele inzenders in Uw en in ons
blad — onbestreden laten passeren.
Tracht U zich nu tegen onze aanval — zoals U

dat noemt — te verdedigen? Neen, met geen woord!
Niet dat ons dit verbaast, integendeel, want Uw
artikel is niet te verdedigen. Dat U desondanks
toch een hoge borst opzet als waart ge de onkwets-
bare Achilles zelf, en in Uw wel wat bombastische
schrijftrant enormiteiten en malligjheden opelkaar
blijft stapelen , verbaast ons ook al niet meer, en
evenmin de N.S.B.-achtige slotalinea, waarin U een
zekere categorie in onze gemeente voor half- of
driekwartgek verklaart. Dat alles is ook trouwens
geen ernstige aandacht waard.
Maar dat U gaat jammeren over een stuk van

een zin uit
v ons artikel, dat heeftrons'wèl-verbaasd.-

Omdat we dachten, dat U toch wel goed zou kun-
nen lezen. Enfin, ook dat waren we gauw "te boven,
maar achten ons niettemin verplicht, U gerust te

stellen, dat de door U gewraakte zin niet inhoudt
„een felle steek onder water", dus niet, wat U er
uit haalt en wat dan voor U aanleiding is om te
jammeren over onze verdorvenheid en ons aan te
raden een spreuk op te nemen, die we reeds op-
namen en wel juist in het blad na de toekende pers-
conferentie, dus net toen Uw artikel over Joden-
bescherming verscheen.
Maar goed, wy wilden U nu geruststellen, dat wij

met de woorden „ten bate van de N.S3." Uw blad
niet een N.S.B.-stempel poogden op te drukken.
Wij beschuldigden U n.1. niet van opzet, wij con-
stateerden slechts het gevolg van Uw schrijven en
achtten dat in het voordeel van de N.S.B.
- Als wij geschreven hadden: „Met deze wijze van
voorstelling zet „De Zandivoorter" de zaken op hun
kop ten bate van de N.S.B.", dan had daaruit een
beschuldiging van opzettelijke N.S.B.-bevoordeling
gelezen kunnen worden.
. Maar wij gebruikten welbewust de lijdende vorm.
om het persoonlijke en actieve element uit te scha-
kelen, voorts plaatsten we een komma als schei-
dingsteken en ook lasten we nog „n.b." in En dus
luidde onze zin: Met deze wijze van voorstelling
worden de zaken op hun kop gezet, ten ibate n.b.

van de N.S.B." Louter zakelyk dus, zoals U nu
misschien ook wel inziet.

Ja, ja, goed lezen en schrijven is nog niet zo
héél gemakkelijk! Maar U begrijpt hopelijk wel,

dat wy ons slechts bij hoge uitzondering dergelijke
lange uiteenzettingen kunnen veroorloven, terwille
van U. Misschien kunnen we herhaling van de
noodzaak daartoe enigermate voorkomen, door U
te verzekeren, dat Uw .blad o.i. vis noch vlees is,

al ïykt het nu eens meer dit en dan wéfir meer
dat; dat Uw blad o.i. nog niet inaanmerking komt
voor de betiteling van „absoluut fascistisch" en
nog veel minder voor de eervolle aanduiding van
„democratisch". Uw blad is niets, omdat het niets
kan of durft te zijn.

Maar dat niets-zijn vraagt heel wat geschipper,
en 't is dus begrüpeiyk, dat U wel eens een keer
wat te ver afdryft in het N.S.B.-vaarwater, als u
zich op politiek terrein waagt (en die winkeliers-
kwestie op de persconferentie is doortrokken- van
politiek; al verklaart U met vette letters, dat die
zaak politiek-vry moet blyven). Welnu, dan vinden
wy het nodig te trachten U even de ogen te ope-
nen, en vooral Uw lezers te waarschuwen: Denk
er om, hy meent misschien zelf, dat hy spelevaart
in neutraal vaarwater, maar dat is niet zo, hij zit

in N.S.B.-water en loopt kans aan lager wal te ge-
raken. Daarvoor behoeft U ons wel niet te bedan-
ken, maar oncollegiaal mag U dat toch zeker niet
noemen. Trek maar liever de conclusie, die we U
in ons eerste artikel reeds presenteerden, n.1. houd
U buiten de stryd onzer dagen, de strijd tussen
dictatuur en democratie. Het bespaart U teleurstel-

ling en ons de moeite en tyd om recht te zetten
wat U krom trekt. Want heus! by opnieuw afdry -

ven naar N.S.B.-vaarwater zullen we wederom
trachten U terug te voeren „van de dwalingen Uws
weegs" en we kunnen U niet garanderen, dat zulks
altyd even goedmoedig en zachtzinnig zal gebeu-
ren. REDACTIE.

De N.S.B, bluft lichtschuw.
Van de zyde der N.SJB. is op nujn stukje van

17 Dec. niet gereageerd. Ik had ook niet anders
verwacht.
Maar nu eens een heel ei-nstig woord tot hen,

die wel wat voelen voor de N.S.B. Waarom denkt
U, dat de N.S.B, zoveel geheimzinniger doet dan
welke andere party of beweging ook? 't Is heel
kort te zeggen: omdat ze het voorzien heeft op de
ondergang van alle tegenstanders. In andere poli-
tieke partyen is het zó: men heeft een program,
dat de hele Nederlandse bevolking moet dienen.We
kunnen op zo'n program onze critiek hebben, we
kunnen vinden, dat we er al heel slecht mee ge-
diend zyn, het is toch vanuit een bepaalde gezichts-

ÜudejaoX
Nu laten kinderen der mensen
Weer achter het voltooide jaar,

Onwetend, zwaar van stille wensen
Staan zij bereid voor 't nieuwe klaar.

Tony de Ridder.

Zelfs de meest nuchtere en zakeiyke mens - zal
toch wel enigszins onder de iüdruk komen, wan-
neer het jaar ten einde spoedt.
Een weemoedig gevoel komt in ons op, als wy

denken aan alles wat het afgelopen jaar aan lief

en leed met zich bracht. Ons eigen leed zien wy
dikwyis vergroot en vinden we zwaar te dragen;
de kleine vreugden echter zijn wy gewend als iets

vanzelfsprekends aan te nemen en toch moesten
wij hiervoor zo dankbaar zijn! Als wij zo nu en
dan eens stilstaan bij alles wat er in deze tyden
geleden wordt, kan het niet anders of onze verdrie-
telijkheden verbleken.' Het ligt in de menselijke
aard te haken naar een volkomen „gelukkig" le-

ven en altijd hopen wij, dat het leed ons wordt ge-
spaard. Maar wat is eigeniyk geluk? Zou een leven
zónder leed wel een gelukkig leven kunnen zyn?
Juist door alles wat wij meemaken worden wy ge-
louterd, en sterk is degene die zich boven alle

moeilijkheden kan verheffen en de vreugden daar
door dubbel kan tellen!

Oudejaarsavond vieren wij doorgaans in intieme
kring. Is het niet alsof de gehele dag reeds een an-
der aanzien had? Het wordt stil en vredig in ons,

er hangt iets om alles heen dat we geen naam
kunnen geven, maar dat ons zo innig stemt, 't Is

of de waarde van alles weer tot ons doordringt,
of wij iets, wat dan ook, goed willen maken.

„Inbeelding", hoor ik zeggen, „het is een gewo-
ne dag." Neen, toch niet, wat ons op andere dagen
onmogelijk was, zouden we op Oudejaarsavond
kunnen.
In een der gevoelige schetsjes van Mien Labber-

ton getiteld: „Oudejaarsavond", waarin de oude
Govert My'nderts steeds een verzoening met zijn

dochter geweigerd heeft omdat deze, tegen zijn

wil, met zijn knecht was getrouwd, zegt de schryf-

ster dit op zo'n treffende wyze: „Govert Münderts
voelde zich vreemd aan zichzelf, zwak en moe en
-toch-zo wonderlijk-vreemd--versterktr-r,Wat»op~geen -

enkele andere avond kan " prevelde hij hardop.
„Zo is het.op geen enkele andere avond had het ge-
kund. Nu nu mag het "" De verzoening
kwam tot stand door de Oudejaarsavondstemming.
Heeft U wel eens een ernstig ziekbed doorgemaakt
waarbij voor Uw leven werd gevreesd, maar dat U
toch weer te boven kwam? En herinnert U zich

nog dat verjongde, bevrijde gevoel 'twerk de gene-
zing met zich bracht? Dit gevoel nu moet 't nieuwe
jaar ons geven, wanneer het oude ten einde is.

Uit alles wat ons beschoren is, moed, kracht en
levenslust te putten is een schone menselijke taak.

Die te volbrengen naar ons beste kunnen is een
plicht welke ons van Hogerhand is opgelegd.

Met nieuwe hoop en wensen voor de toekomst
gaan wij het jaar 1939 tegemoet.

RIEK BONSET—HORST.

hoek een plan, dat de welvaart van het hele Ne-
derlandse volk beoogt. By de N.S.B. is het slechts

een plan voor N.S.B.-ers. Niet voor de Joden en
niet voor de mensen, die niet onder de knoet wil-

len bukken. Die worden verdreven of in concentra-
tie-kampen opgesloten.

U vindt het zo mooi, dat er in Duitsland werk is.

Heeft U wel eens bedacht, dat een groot deel van
dat werk vry is gekomen, omdat anderen er uit

verdreven zijn? Het is wel een eenvoudige manier
om het werklozenvraagstuk op te lossen: Gooi Jo-

den, Christenen, democraten er uit — en er is werk
voor de party genoten. U zegt, dat dit zo niet in

het program van de N.S.B, staat, maar de praktijk

in het buurland wyst het uit. En de N.S.B.-er, die

wéét wat hy is, is zich daarvan ook wel bewust.

Daarom is hy zo schuw. Hy wil eigen voordeel ten

koste van anderen. Hy houdt zich schuil.

Wilt U ook by hen horen, die hopen op het on-
geluk van anderen om een kansje te krygen? Of
vindt U het niet loyaler om allen met elkaar naar
een oplossing te zoeken, een oplossing, die voor al-

len uitkomst zal brengen? Dat kan U openiyk en
vry doen. Er zullen meningsverschillen zijn, maar
dat hoeft niet tot vyandscfaap te leiden, men staat

dan als mens naast mens en niet als beul tegen-

over mens. Zo zou 't beter zyn, ook voor U. Want
als de heer Mussert eens won — wat hy alleen

maar zal kunnen als hij vreemde hulp aanneemt
en daar is hy toch te vaderlandslievend voor —
dan kon 't wel zy'n, dat U het als N.S.B.-er uiterlyk

een tydje goed had. Maar prettig nietwaar? als

ge niets meer te zeggen hebt over de opvoeding

van Uw kinderen, als boeken, films en toneelstuk-

ken U voorgeschreven worden. En als mijnheer
Mussert het regeren eens niet verstaan zou, zodat

allen — ook U— in de grootste ellende raakten

dan mag U toch geen enkele aanmerking maken.
U wordt een grote nul.

Mussert belooft: de godsdienst zal hy niet aan-
tasten. Maar nationaal-socialisme en godsdienst

verdragen elkaar niet. Want gelooft ge als gods-

dienstig mens, dat ge het leven gekregen hebt om
het te laten leiden door een willekeurigen mynheer
uit Utrecht? Betekent godsdienst niet letteriyk het

leven in Gods dienst, een luisteren naar eigen ge-

weten, een bouwen van eigen leven zoals men
meent, dat God het van ons verlangt? Een gods-

dienstig mens weet zich verantwoordeujk voor eigen

daden, verantwoordeujk voor de opvoeding van de
kinderen, die hem zyn toevertrouwd. Het nationaal-

socialisme tast de godsdienst aan, ook al zou het

alle kerken ongemoeid laten. Maar dat kan het

niet, juist omdat de kerk Gods dienst leert. Dat
heeft men in Duitsland helaas te laat ingezien.

Spiegel U daaraan, indien ge ernst maakt met Uw
godsdienst. Onderwerp U niet blindelings aan een
mens. Zo vergooit ge Uw eigen vrye, ryke leven.

Ja, wy hebben onze vryheid lief, omdat we al-

leen in vryheid, waariyk mens kunnen zün. En ge

begrypt wel, hoe misplaatst het verwyt van den
N.S.B.-er is, dat wy, vryheid-lievende democraten,
hem niet ongemoeid zyn gang laten gaan. We wil-

len immers vrye meningsuiting, zegt hy. Ja, dat

willen we ook, en daarom keren wy ons tegen de
N.S.B., die ons dat af wil nemen.
Het is ook geen kwestie van persooniyke haat,

wat zeker on-christelyk zou zijn. Een N.S.B.-er
die in nood zit, moet evengoed geholpen als een
ander. Ik zou ook wel by een N.S.B.-winkelier wil-
len kopen als ik zeker wist, dat hij elk dubbeltje
moest gebruiken om met zyn gezin rond te komen.
Maar dat weet je nooit zeker. En misschien gaat
juist het dubbeltje, dat ik hem laat verdienen, naar
de beweging. Een dubbeltje voor de ondergang van
de beschaving. Daar pas ik voor.
Bedenkt V zich ook nog eens een keer eer U Uw

dubbeltjes daaraan weggooit. Laten we op een
eeriyke manier proberen met en voor elkaar wat
te bereiken. Dan kunt ge ieder in de ogen zien,

en niemand zal U myden. Deze strijd kan in het
licht gestreden worden, het gaat hier vóór en niet
tegen mensen. En ge behoudt er zelf Uw mense-
lijke waardigheid bij, die anders verloren gaat.
Ik wens alle N.S.B.-ers een gelukkig Nieuwjaar.

Dat betekent dus: dat ze in het komende jaar geen
N.S.B.-er meer zullen zijn. Want in duisternis en
haat is geen geluk te vinden.

BEP OTTEN.

Maakt Nederland jodenvrij.

Wie bij Joden koopt, besteelt zijn

eigen volk.

Deze twee aansporingen, waarde lezer, kon Umet
Kerstmis in Zandvoort van de openbare weg af le-

zen op oranje-papiertjes, geplakt op enkele ver-
huurborden (o.m. villa „Njord" op Kostverloren).

Zij waren er opgeplakt door leden van een der
fascistische groepen in Nederland, welke komt er
minder op aan: de ene doet het en de andere ziet

deze uitingen van rassen- en godsdiensthaat met
bijzonder welgevallen.
En wij, wy allen, die nog niet zijn besmet met

het fascistische gif van mensenhaat, wat doen wij?
Wy ergeren ons en lopen door.
Maar het is wenselijk, dat we es iets meer doen.

Laten we ons eens goed rekenschap geven van wat
daar staat en van het feit, dat het er staat. Laten
we ons eens indenken, hoe een jood (man, vrouw of
kind) zich moet voelen, als hij dat ziet en leest.

En laten we ook eens bedenken, dat het uitroei-

ings-fanatisme dezer lieden-zich~eventueel ook kan
richten — en blykens de ervaring in reeds verder
„gevorderde" landen zich ook zal richten — op ka-
tholieken, protestanten, vrijmetselaren, sociaal-de-
mocraten, kortom op allen die zich niet naar li-

chaam en ziel wensen over te leveren aan de fas-
cistische heilsleer van den eventuelen dictator.

Dan, maar ook pas dan, zal men enigszins kun-
nen beseffen, hoe het onze joodse medeburgers
thans te moede is, en ook hoe streng gelovigen en
politiek links georiëhteerden alsmede alle huma-
nistisch voelende mensen in de nationaal-socia-
listische en andere fascistische partyen niet anders
kunnen zien dan een voortdurend toenemende be-
dreiging van hun lichamelijk en geestelyk bestaan.
En dan zal het ook duideiyk zy'n, dat de ophit-

sende strydmethoden en de iedere verdraagzaam-
heid uitsluitende doeleinden der nat.-soc- en fas-
cistische bewegingen ons volk allengs moeten split-

sen in twee steeds scherper tegenover elkaar staan-
de groepen: fascisten en anti-fascisten.
Natuurlijk zijn-er ook onder ons „vrijheidlievend"

volk nog velen, die geen partij kunnen, willen of
durven kiezen. Maar steeds meerderen voelen onder
de drang der al duidelyker sprekende fascistische

brutaliteiten en geweldenaryen de morele plichtom
te kiezen en op de een of andere wijze de anti-fas-
cistische krachten in ons volk te versterken.
Deze afweerkracht in ons volk neemt de laatste

tijd geweldig toe, doordat de dictatuurbeweging in
binnen- en buitenland (daar vooral) steeds duide-
lyker zijn ware aard toont, en aldus menigeen met
afschuw vervult.

Ziehier, waarde lezer, nog eens weer de grote
lyn aangegeven in wat tegenwoordig de gehele
wereld, dus ook Nederland, dus ook Zandvoort be-
roert.

En als ge nu komt aandragen met allerlei „maar-
tjes", zoals:

de joden zijn ook geen heilige boontjes,

de katholieken zyn net zo onverdraagzaam je-

gens andersdenkenden, als ze er de kans maar
toe zien,

vele democraten achten hun eigen maatschappij-
leer ook de enig „zalig"-makende,
en 't is toch niet goed om iemand ten onrechte
voor N.S.B.-er te verslyten en als, zodanig te

behandelen (d.w.z. te negeren),
dan kan ik U dat allemaal volmondig toestemmen
en ik zou er nog verschillende „maartjes" aan kun-
nen toevoegen ook, doch al die „maartjes" mogen
ons de grote lyn niet uit het oog doen verliezen.

Schenk al die „maartjes" de aandacht welke ze
verdienen, maar vergeet geen ogenblik, dat natio-
naal-socialisme en fascisme — ondanks de goede
kanten die ze ontegenzeggehjk ook hebben — be-
tekenen: vernietiging van onze vrijheid, gemis aan
respect voor het leven van den medemens en vol-
komen gemis aan verdraagzaamheid jegens anders-
denkenden.
Wie zich dit alles eenmaal goed heeft ingedacht

en de juistheid ervan dag aan dag door de feiten

ziet bevestigd, die kan niet meer onverschillig ter-

zyde blyven staan, die schaart zich van harte aan
de zyde der anti-fascisten, aan de zyde waar vrij-

heid en menseHjkheid nog wel verre van volmaakt
zyn, doch waar naar hun vervolmaking gestreefd

mag worden.
Wie daarentegen de grote lyn (nog) niet ziet en

zich wèl blind staart op een of meer „maartjes",

die verwondere er zich niet over, dat hy als peute-
raar genegeerd wordt en alleen waardering vindt
by peutergenoten, en iby N.S.B.-ers e.d., die by
dergelyke kortzichtigheid slechts zyde kunnen
spinnen, en tenslotte ook nog by hen, wier ogen-
tolikkeiyk (materieel) belang — al of niet ten rech-
te — geacht wordt te zyn gediend door kortzichtige
„maartjes"-pleidooien.
Anti-fascisten in Zandvoort, blyft de hoofdzaak

duideiyk zien en verliest die ook by het beoordelen
der byzaken niet uit het oog. Dan zult ge ook in
uw stryd de grote lyn volgen, wat de strydmetho-
den en ook het succes van de stryd slechts ten
goede kan komen.

DIXI.

SPORT

VOETBAL.
Voorlopige balans.
Hoe staan de kansen?

Hoewel van het seizoen 1938—1939 pas de eerste
helft achter ons ligt, noodt het afscheid van hefc

jaar 1938 tot het opmaken van een voorlopige ba-
lans en tot het maken van vergelijkingen. En dan
treft het wel byzonder, dat een jaar geleden, op
31 December 1937, Zandvoort eenzelfde aantal wed-
stryden had gespeeld als thans, terwijl de Zee-
meeuwen, in de afdeling van 11 clubs, evenals nu,
juist de helft van het programma achter de rug
had.
De stand was toen in de bovenste regionen:

Bloemendaal 11 7 3 1 43—20 17

Kinheim 11 5 5 1 22—16 15

Beverwyk 10 6 1 3 30—22 13
D. E. C 10 5 1 4 23—20 11

Zandvoort 10 2 6 2 26—13 10
Zeemeeuwen 10 4 2 4 19—21 10

De Meteoor 11 4 2 5 26—24 10

Vergelijken wij deze stand met de huidige, dan
blijkt, dat de Zeemeeuwen ongeveer gelijke, Zand-
voort veel gunstiger cijfers heeft.

Bloemendaal 10 7 2 1 29—13 16

Ripperda 10 7 2 1 27—15 16
Zandvoort 10 6 2 2 23—13 14

en op de 7e plaats
Zeemeeuwen 9 2 3 4 13—22 7

Misschien herinnert men zich nog wel, dat de
geelblauwen bij de intrede van 1938 eensklaps hun
vorm hadden gevonden en schier onoverwinnelijk
aan een geweldige eindspurt begonnen. De volgen-
de 10 wedstrijden leverden niet minder dan 18 pun-
ten op, n.1. 9 overwinningen en slechts 1 nederlaag.
Die ene nederlaag ontnam Zandvoort alle illusies,

want de geelbauwen kwamen daardoor juist één
punt te kort. Zoals men uit de hier volgende eind-
stand zien kan:
Bloemendaal 20 12 5 3 69—34 29
Zandvoort .777777.".'."..".*. 20"ll'6 "3~ 57—34 28"

De Meteoor 20 13 2 5 52—30 28

Voor deze laatstgemelde ploeg, de overwinnaars
onzer plaatsgenoten, was het eveneens hard, na
een eindsprint van 18 punten uit 9 wedstrijden, in

het gezicht van de haven te moeten stranden.

De Zeemeeuwen «akten toen tot de negende
plaats af.

Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zullen Weber
es. hun prestaties herhalen? Zo ja, dan kan de
eerste plaats hun niet ontgaan. En zullen de
oranjezwarten zorgen voor een voldoend aantal

punten om uit de gevaarlijke buurt te komen?
Want denk er om, heren, de 4e klas kampioenen
zyn gewoonlijk heel sterk.

Besluiten wij dit artikel met onze lezers een
voorspoedig 1939 toe te wensen, en de voetballende

plaatsgenoten, uit hoge en lagere elftallen, een
sportief succes op het voetbalveld.

J.S.

ZANDVOORT 1—OUD ZANDVOORT.
Grote Liefdadighcidswedstrijd ten bate van

„Onderling Hulpbetoon".

Onder auspiciën van de Voetbalvereniging „Zand-
voort", en met de volledige medewerking van de
Voetbalvereniging „De Zeemeeuwen", wordt a.s.

Zondag 1 Januari een voetbalwedstrijd gespeeld

tussen Zandvoort 1 en Oud-Zandvoort 1 op het ter-

rein van eerstgenoemde vereniging. Aanvang 2 u.

De helft van de opbrengst van deze wedstryd
wordt afgestaan aan de Werkliedenvereniging „On-
derling Hulpbetoon", terwijl de andere helft door

de verenigingen Zandvoort en Zeemeeuwen wordt
gedeeld.
We hopen van harte, dat deze wedstryd een suc-

ces mag worden en dat vele voetballiefhebbers deze

wedstrijd zullen bezoeken. Indien het weer mee-
werkt, belooft het een mooi evenement te worden.
Oud-Zandvoort verschijnt zeer waarschynlijk vol-

ledig, t.w. met het volgende elftal: doel H. de Jong,

achter J. Water en J.Keur; midden J. Schaap, A.

Beekhuis en W. Molenaar; voor H. Schut, W. Ko-
per, S. Houtkamp, J. Keesman en G. Paap.

Ongetwijfeld zullen velen op Nieuwjaarsdag
Sportparkwaarts trekken en hun oude favorieten

op ouderwetse wijze aanmoedigen. De vroegere glo-

rie van Zandvoort zal dan weer even herleven en
vele vroegere wedstryden, door dit elftal gespeeld,

zullen menigeen in gedachten komen.
Diploma's van de leden zijn niet geldig.

J.K.

Nieuwe ideeën.

Wat een drukte om de N.S.B.: de vorige Zaterdag
weer de kranten vol erover. O, zeker, aan de uitin-

gen van deze en andere extremismen kunnen we
zien, wat ons te wachten staat bij haar te ver door-
gevoerde nationaliteits-idee, maar laten we niet

vergeten, dat dergelyke stromingen de natuurlyke
reactie zyn op de tekortkomingen van onze democra-
tie en wy strevingen als N.S.B. niet zozeer moe-
ten zien naar wat we mogelijk krygen, maar naar
wat we zijn; dat laatste is van veel meer belang
dan te zoeken naar wie er lid zyn of aanhanger
van N.S.B. En als we in staat zijn onze democratie
te louteren van de zeer grote zwakheden — waai--

mee ze uit de tyd raakt —, dan hebben extremis-
men vanzelf geen zin meer: haar langdradige leut-

ziekte, haar onbillykheden in het belastingstelsel,

haar vrijheidsknotting achter het mom van demo-
cratische vryheid; haar behartiging van groeps-^,

belang boven algemeen belang, haar onmacht
— onwil? — om de werkloosheid grondig onder
ogen te zien enz. En als we niet in staat zyn onze
democratische instellingen te zuiveren, dan krygen
vanzelf de mensen met de rare kronkel — God
schiep ze — hun kans. Dan krygen we— natuuriyk
krygen we dat — een nationaal-socialisme, dat
evenmin nationaal is in goede zin als onze demo-
cratie — met al haar gekronkel — nog nationaal is.

Of krygen alle leden der natie gehjke kansen bij
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Grote Krocht 25 naast Kledingmagazijn

partyendemocratie? En zijn nu — zoals njb. de
grondwel voorschrift — de wetten voor allen gelijk?
Als we alles laten verdwijnen wat „onevenredig" is,

wordt om te beginnen dat akelige gevoel van „on-
recht" ons afgenomen; het vieze belastingplaatje
en de nog viezere personele belasting enzomeer en
wat er — brutaalweg — op komst is en de kleine
beurzen onevenredig hoog belast ten opzichte van
de grote dito. Dan zouden billijkheid en recht weer
school maken en wij op weg zijn naar een natio-
naal-socialisme dat waarlijk nationaal is.- Maar hoe
kan de koningin zich omringen met nationale re-
geerders bij onevenredige partijvertegenwoordiging.
En die kant zal het wellicht op moeten gaan, dat

partijen zich laten vertegenwoordigen door „natio-
nale " vertegenwoordigers, door allen te aanvaarden
mensen; mensen uitgeheven boven partijbelang en
dus niet met beperkte gezichtskring en die alle
onrecht doen verdwijnen en geen andere wetten
voortbrengen dan die allen werkelijk gelijkelijk vol-
doen. En die er niet lang over behoeven, te leuten,
maar snel weten te handelen, want we leven snel
en moeten ons snel aanpassen aan Nieuwe
Ideeën. CAPRI.

Natuurlijk heeft de huidige democratie grote fou-
ten en tekortkomingen — in ons blad werd dat nim
mer verbloemd, integendeel — en zeker moet ook
de nat.-soc. beweging gedeeltelijk beschouwd wor-
den als een reactie op onze zo onvolkomen demo-
cratie, maar het geneesmiddel der N.S.B. is nog
duizendmaal erger dan de kwaal, en daarom blijft— voor wie zich niet iblind staart op één punt —
strhd noodzakelijk tegen verbreiding van het ver-
derfelijke nat.-soc. stelsel en vóór verbetering van
ons democratisch stelsel.

En wie reeds zo zeer onder de bekoring komt van
de — soms wel gerechtvaardigde — N.S.B.-kri-
tiek, dat hij als Capri durft schrijven: „bij strevin-
gen als N.S.B. moeten we niet zozeer zien naar
wat we mogelijk krijgen, maar naar wat we zrjn",

die is al aardig op wegom zijn heldere kijk op het
geheel te verliezen, als gevolg van het zich blind
staren op één punt, t.w. de onvolkomenheden der
democratie. Voor velen is dat het hellend vlak naar
de N.S.B. Geeft Capri zich daar wel voldoende
rekenschap van? BEDACTIE.

Schilderswerk is Vertrouwenswerk
Vraagt opgaaf voor Schilderwerk bij:

Fa. J. VAN DEN BOS 8 Zn - Tel. 2562
Burg. Engelbertsstraat 82 - Zandvoort

OVERZICHT GEMEENTERAAD.
Hoewel de raadsvergaderingen, waarin de ge-

meentebegroting 1939 werd behandeld, al weer ach-
ter de rug zijn, willen we hierop toch nog even
terugkomen.
Het gemeentebestuur is de laatste jaren zeer ac-

tief en doet vele voorstellen om onze badplaats te
verfraaien. Om maar enkele dingen te noemen:
verbeteringen Zandvoortselaan, Zeeweg, de Burg.
Engelbertsstraat, de Strandweg, enz. Kortgeleden
nam de raad het besluit een aantal wegen en stra-

ten te asphalteren in verband o.a. met de eerste

autowedstrijd, welke op 3 Juni 1939 door de K.N.
A.C. in samenwerking met de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer wordt georganiseerd. We
vermoeden, dat de wegen — vooral in Plan-
Noord — niet alleen voor één autowedstrijd ge-
asphalteerd zullen worden, doch dat nog meerdere
evenementen zullen volgen.
Plan-Noord is in 't bijzonder verfraaid en de

sportverenigingen varen hier wel bij, want in dit

opzicht kan Zandvoort met deze prachtige velden
Wedijveren! De brug over het spoorwegenemplace-
ment verbindt Plan-Noord met de Boulevard Bar-
naart, wederom een verbetering, hoewel sommigen
het nut van die brug niet inzagen en direct maar
weer hoog van de toren bliezen
De heer Van Rijnberk heeft een voorliefde vmr

een rijwielpad van Zandvoort door de duinen naar
Kraantje Lek. Elk jaar hamert hij In zijn algemene
beschouwingen op dit inderdaad aardige voorstel,

maar Wethouder Slegers wist nu de mond van
den voorsteller te snoeren door te zeggen, dat drin-
gender verbeteringen wachten. Het rioleringsstelsel

verkeert in een zeer slechte toestand, waardoor bij

grote regenval allerlei straten overstromen en ge-
vaar opleveren, hetgeen reeds in de afgelopen zo-
mer is gebeurd, toen een krantenbezorgster van
haar fiets viel (door het slippen) en een been
brak. De Wethouder zegde toe, dat waarschijnlijk
in het najaar van 1939 aan de verbetering van de
riolering zal worden begonnen.
Nog een andere belangrijke aankondiging was

de mededeling, dat het college spoedig met voor-
stellen zal komen om over te gaan tot verplaatsing
van het Entos-terrein, de vuilnisbelt en de bevloei-

ingsvelden. Reeds jaren staat de verplaatsing in

het middelpunt van de belangstelling, maar vor-

deringen maakte men niet, omdat de geldmiddelen
ontbraken. Voor 1940 zal nu geprobeerd worden
subsidie te krijgen uit het Werkfonds, om zodoende
het object te kunnen uitvoeren. We hopen, dat
spoedig voorstellen van het college te verwachten
zijn want de tijd dringt, omdat toch allerlei maat-
regelen genomen en besprekingen gehouden moe-
ten worden, voordat alles in kannen en kruiken is.

KINDERVOEDING.
De gemeentelijke kindervoeding begint weer op

de gebruikelijke wijze, op Woensdag 4 Jan. a.s. in
„Ons Huis".

->I

BURGERLIJKE STAND.
Opgave van 9 tot en met 22 December 1938.

Geboren: Frits, zoon van F. Paap en M. Kerk-
man, van Ostadestraat 1; Wilhelmina Helena, doch
ter van J. Kiewiet en G.J.Grezel, Oranjestraat 9rd
Ondertrouwd: J. van den Bos en H. A. Kramer,

Burg. Engelbertsstraat 82.

Gehuwd: W. T. H. Rogge en J. C. Bückmann,
Zandvoortselaan 18; J. Groen en H. van der Molen,
Heemskerkstraat 10; S. A. Kef en C. H. Meij, Pa-
rallelweg 43.

Overleden: J. A. Philippus, echtgenote van I.

•Zwaaf, oud 39 jaren; A. Casparl, oud 69 jaren; H.
Cohen, oud 69 jaren; A. Zwemmer, echtgenote van
L. H, Schut, oud 76 jaren.
Gevestigde personen:

B. G. sluis, van Uitgeest, Vuurtorenpad 7.

A. P, J. Vulsma, v. Amsterdam, Brederodestr. 102c
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ingenieurs brengen XJ voor 1939 de geheel nieuwe
WERELDSUPER
met drukknopafstemming v. slechts f 139--

Orgineel, degelijk HOLLANDS FABRIKAAT

RADIO PENAAT
KOSTVERLORENSTR. 7 TEL. 2534 ZANDVOORT

Aan DE TOON herkent men Waldorp,
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SDANS^ACADEMIE
| JOH. L VAN DUIN

HUIZE „ROYAL"
JJ

Boul. de Favauge 20
- Telefoon 2517 -

3

AANVANG NIEUWE

§10 LESSENCURSUSi
BEGIN JANUARI.

Inschrijving vanaf heden, dagelijks. 3
Lesgeld 40 cent per les. 5

DRNIËLVlSSEReZOONEN
0I5TILLEERDERIJ.DEGRAAUWE HENGST"

SCHIEDAM
OPGERICHT 1714

PER LITERKRUIK f 3.10
PER V2 LITERKRUIK f 1.60
PER V* LITERKRUIK f 0.85

(Statiegeld kruik 10 cent)

UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ*

Fa. P. Baggerman
WIJN en gedistillee;rdhandel

H ALTESTRAAT^No. 10

TELEFOON 2005 - ZANDVOORT

NED. CHB. GEMEENSCHAPSBOND.
Op Zondag 1, Maandag 2 en Dinsdag 3 Jan. a.s.

zullen bijzondere samenkomsten des nam. half 4
en des avonds 8 uur worden gehouden in de Oude
Bewaarschool aan de Duinweg. Het onderwerp voor
de middagsamenkomsten is „Een nieuw jaar — een
nieuwe toewijding"; dat voor de avondsamenkom-
sten „Een nieuw jaar — een nieuw leven" Ca. Een
nieuw begin; b. Een nieuwe levenskans; c. Een
nieuwe levenskeus). Sprekers zijn de heren Joh.

H. van Oostveen te Alkmaar, G. B. van Pratten-
burg te Driebergen en J. A. Hoekendijk Jr. te

Heemstede.
""

JONGE HERVORMDEN.
*

Op Vrijdag 6 Jan. a.s. spreekt Dr. K. J. Brouwer,
Zendingsdireotor te Oegstgeest over het onder-
werp: „Kerk en Zending". Belangstellenden, ook
ouderen, zijn hartelijk welkom. Aanvang 8 uur in

de nieuwe oonsitoriekamer.

ZWEMCLUB „ZANDVOORT"
De eerstvolgende repetitie van onze revue zal

weer plaats vinden na de feestdagen, en wel op
Woensdag 11 Jan. 's avonds acht uur ten huize van
den heer Hendriks. Op die datum moeten de rollen

geheel gekend worden. Laten we zorgen, dat we
allen aanwezig zijn, want we hebben onze tijd hard
nodig.
We herinneren er nogmaals aan, dat er 12 Jan.

afgezwommen zal worden. Ouders, bent U ook aan-
wezig. Er is voldoende plaats op de tribune.

We beginnen Maandag 9 Jan. met de Indoor-
training, De heer J. C. Veldhoff is bereid gevonden
hiervan de leiding op zich te nemen. De tijden zijn

voor dames en voor meisjes van 14 jaar en ouder
van 7.15 tot 7.45; voor heren en voor jongens van
14 jaar en ouder,van 7.50 tot 8.30. Vanaf heden
kunt ge U hiervoor opgeven bij den secretaris Freö.

Keur, Koningstraat 69. Het wordt gegeven in de
Wilhelmlnaschool.
Al is het soms een beetje koud, U gaat Donder-

dags toch nog mee naar Stoop? De bussen ver-

trekken 5 min. en 10 min. over zeven van
Garage P. Kerkman, Haltestraat en de fietsploeg

5 min. voor zeven van het Tramplein.
We hopen, dat er zich in 1939 weer veel nieuwe

leden laten inschrijven. Dit kunt U doen bij den
secretaris Fred. Keur. Mevr. Hennis Dorreboom is

enige weken uit, 7 Jan. zal zij weer thuis zijn. S_.

NED. ISR. GEMEENTE.
Het Kerkbestuur brengt ter kennis van de kiezers

voor leden van de Kerkeraad dezer Gemeente, dat
op Zondag 8 Jan. 1939 candidaatstelling zal zijn

voor 2 leden wan de Kerkeraad, ter voorziening in

de vacatures, ontstaan door het vertrek van de
heren S. Rafalowitch en N. Streep, zittingsduur

resp. Dec. 1941 en 1943.

VERLOTING O.S.S.

Deze vindt niet in Muluru plaats, doch in de
Loefhoeck, Boul. de Fav.
De prijzen van deze verloting zijn te toezichtingen

bij fa. Waterdrinker, Grote Krocht.

„JONG HOLLAND SNAKT NAAR WERK"
'

Opleiding Melkersknecht en Schippers-
voor de binnenvaart.

Uitgaande van de Centrale voor werklozenzorg te
Utrecht wordt in het werkkamp „Elfbergen" te

Oude-Mirdum. (Friesland) ingaande eind April a.s.

gedurende 6 maanden een gratis-cursus gegeven ter

opleiding van melkersknechts en schippersknechts
voor de binnenvaart.
Voor deze opleiding komen in aanmerking jon-

gens, die het werkkamp te Bussum meemaken, dat
16 Jan. a.s. begint. De duur van dit kamp is 9

weken.
Werkloze jongens van 16—24 jaar •kunnen zich

hiervoor dagelijks aanmelden bij den secretaris H.
J. Koning, Haltestraat 62.

Het Comité van Actie.

Zandvoort, 28 December 1938.

VROUWENHULP EN KRAAMVERPLEGING.
Het bestuur van „Vrouwenhulp" dankt allen

hartelijk, die ook dit jaar weer meehielpen de
Kerstpakketten te vullen. We hebben ong. 80 pak-
ketten rondgestuurd en hopen zo veler Kerstfeest

wat te hebben opgefleurd. Mede dank zij Uw hulp.
Het Bestuur wenst alle bekenden een gelukkig

Nieuwjaar. Wü hopen, dat ook in 1939 onze goede
samenwerking blijven mag.

„EXCELSIOR".
A.s. Maandag 2 Jan. 1939 Repetitie in „Ons

Huis". 7 uur accordeons, 8.15 u. mondharmonica's.
Willen de leden a.s. Maandag allemaal afrekenen
en opgeven wat betreft onze loterij? Vooral dit niet

vergeten en komt allemaal op tijd!

DE V.V.V. WERKT AAN DE TOEKOMST.
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer hield

de vorige Donderdag in de grote zaal van theater
„Groot Badhuis" een buitengewone algemene ver-
gadering, welke ondanks de hevige koude nog vrij

goed bezet was. Na het openingswoord van den
voorzitter, Burgemeester H. van Alphen, werd over-
gegaan tot behandeling en vaststelling van het
Huishoudelijk Reglement, hetwelk na enige veran-
deringen werd goedgekeurd.
De ledenvergadering ging accoord met het voor-

stel om de lezing van den Directeur uit te stellen
tot de jaarvergadering, in Januari a.s. te houden.

Tijdens de rondvraag vroeg de heer Jb. Termes
naar de plannen van het bestuur voor het volgend
jaar.

De Voorzitter antwoordde, dat verschillende eve-
nementen, die dit jaar goed geslaagd zijn, ook in
1939 georganiseerd zullen worden, zoals b.v. de vuur
werken, de grote reddingsdemonstratie en een hard
draverü. Voorts heeft de badplaats op 3 Juni 1939
de primeur van een grote autowedstrijd, te orga-
niseren door de K.N.A.C. in samenwerking met de
V.V.V. „Zandvoort". Op 1 Juli 1939 wordt verder ,
een Landstormdag te Zandvoort gehouden, welke
duizenden personen naar onze badplaats zal bren-
gen. Andere plannen zijn nog in voorbereiding,
maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden
gemaakt.

|

Na het officiële gedeelte bleven de leden nog
lange tijd — tot half drie! — gezellig bijeen, waar-
bij o.a. werd gedanst, gekiend en prüsgeschoten.
De achterblijvers kunnen spijt hebben, want het
Was een prettige avond en velen gingen met prij-
zen huiswaarts.»*

ONAFGEHAALDE PRIJZEN.
Nog twee prijzen van de kleine V.V.V.-verloting

zijn niet afgehaald, te weten no. 42 een bonbon-
schaal en no. 1566 een cassette, bestaande uit een
boter-, en kaasmesje. .,,-.,,,

DE SCHAKEL.
Wrj herinneren er het toneehninnend publiek

nog even aan, dat Zondag 8 Jan. a.s. door boven-
genoemde Vereniging ten tonele zal worden ge-
bracht het blijspel „Millionnair tegen wil en dank"
Het is een geestig blijspel en wij twijfelen er dan

ook niet aan, of de lachsalvo's zullen door de zaal
klinken.
Tevens zal die avond nog een nieuwjaarswens

worden uitgesproken, samengesteld door een der
Bestuursleden.
•Een en ander belooft wederom een echt gezellige
avond te worden, zoals het publiek dat van tv»

Schakel" gewend is.

BIXJARTCLUB „ZANDVOORT"
Dinsdag 13 Dec. trok onze A-klasse naar Haar-

lem om zijn laatste wedstrijd te spelen tegen O.V.S.
en met wat voor een spanning! Want, als wü gelijk
zouden spelen, zouden wij kampioen zijn. En het is

er van gekomen!
Bosman, die de eerste partij speelde, was zijn

zenuwen niet de baas en verloor zün partij niet 'ti

groot verschil. Doch Steenken daarentegen speelde
erg zeker met het resultaat, dat hij de stand gelijk
maakte. 1—1. C. v.Roon had nu een partij te spelen,
die ons het kampioenschap kon bezorgen, want
won hü zijn partij dan werd het 2-1, en daar er
vier partijen gespeeld werden konden wij gerust
de laatste party verliezen. Nu C. v. Roon heeft zijn
partij gewonnen en daarmee Zandvoort het kam-
pioenschap bezorgd. De laatste partij, die door L.
Wennek gespeeld werd, verloren wij, zodat wij met
2—2 kampioen werden van de hoogste afdeling der
BJF.H.O.

" Dinsdag 20 Dec. speelde onze B-klasse onder de-
zelfde omstandigheid, ook zij hadden aan een geluk
spel genoeg, en eveneens tegen O.V.S., maar die
namen de zekerste weg en wonnen met 3—1.

C. v.d. Mije speelde de eerste partij en evenals
Bosman bij de A-klasse kon v.d. Mije er inaar niet
in komen, met het gevolg dat hij zijn partij verloor,

zij het dan met een verschil van slechts 2 caram-
boles. Doch hierna was T. Koper de reddende man,
hij wist met vasthouden zijn partij te winnen, 1—1.

Veninga, die als invaller speelde, deed wat van
hem verwacht werd en gaf zijn tegenstander weer
geen schijn van kans. Ons lid uit Amsterdam, Kro-
nenberg, wilde niet achterblijven, en ondanks de
koude reis wist ook hij zijn partij te winnen. Dus
3—1 en eveneens kampioen. Alzo 2 van de 3 vier-

tallen kampioen, voorwaar een mooi succes!
Het bestuur der Federatie, dat op deze beslis-

sende avond aanwezig was, sprak de vereniging
Zandvoort op hartelijke wijze toe.

In de Federatie was het nog nimmer voorgeko-
men, dat een vereniging in 1 jaar 2 kampioen-
schappen behaalde, en de vereniging „Zandvoort"
zal dan ook een aware taak hebben om in de ko-
mende competitie de kampioenstitel te behouden.
Onze voorzitter L. Wennek bedankte en zei er

vast van overtuigd te zijn met behulp van al de
leden te zullen bewijzen, dat „Zandvoort" een waar-
dig kampioen is, die steeds de leden voor ogen zal

houden, dat sportiviteit (boven alles gaat, ook boven
winnen.
In Januari vieren wij ons 5-jarig bestaan.

PROPAGANDA FEESTAVOND,
Onderling Hulpbetoons Mannen- en Kinderkoor

geeft in samenwerking met de Toneelver. „Ons To-
neel" een Propaganda Feestavond in „Monopole" op
Woensdag 18 Jan. a.s.

Mannen- en Kinderkoor zullen zowel oude als

nieuwe nummers ten beste geven, terwijl „Ons
Toneel" een kluchtspel opvoert getiteld „Tante
Jutta". Onlangs werd dit stuk 25 dagen achtereen
in Amsterdam opgevoerd.
Aangezien de entreeprijs zeer laag gesteld is, ra-

den wij elkeen aan zich tijdig van een plaatsbewijs

te voorzien.



Bij de aanvang van het jaar 1939 worden Lezers

en Adverteerders van de

„ZANDVOORTSE COURANT"
de beste wensen aangeboden door den Uitgever

BLOEMENMAGAZIJN
„DE ANEMOON"

Kerkplein 8a p.f.

Boter- en Kaashandel
„AMSTERDAM"

-Oosterparkstraat 66 p.f.

W. VAN AMERONGEN G.Azn.
Kruidenierswaren

Grooto Krocht 24 p.f.

W. VAN AMERONGEN G.Zn.
Kruidenierswaren

"Burg, Engeïbertsstraat 29 hoek Zeestr
p.f.

N.V. Expl. Mij AMSTELSTAD
H.C.J.M. VERHAAFF

Kostverlorenstraat 13 p.f.

A. BAKELS N.V.
"Kerkstraat 29—31 pJ.

P. BAKKENHOVEN
., Comestibles en Grutterswaren

-Diaeoniehuisstraat 21 p.f.

Mej«
2e bands Meubelmagazijn

;j. E- Bol Üf
DüINSTRAAT 3

-wenst haar clientèle een voorspoedig

1939.

L. BALLEDUX
Behanger, Stoffeerder

"Tramstraat 9 . P-f.

BATA

RIJWIELHANDEL

GEBR. BOS
Grote Krocht 27, tel. 2954

p.f.

DE BRABANTSCHE
SCHOENENDOKTER

Voorspoedig 1939.

Stationsstraat 7

M.BIitz, Zeestraat 19
wenst zijn geachte clientèle een ge-
lukkig nieuwjaar.

Haltestraat 7 p.f.

'HET GOEDKOPE BLOEMENHUIS
A. v.d. MEIJ

Haltestraat 65 p.f.

SLAGERIJ BAKKER & ZOON
Kerkstraat 36 ' p-f.

J. G. BISENBERGER
Groote Krocht 35 p.f.

A. BOER, COMESTIBLES
Bentveld

wenst alle clientèle een voorspoedig
Nieuwjaar. >

P. BOL, Mr. SCHOENMAKER
Hobbemastraat 25 p.f.

D. BOON, SLAGERIJ
v. Ostadestraat 1 P-f.

Modelslagerij

BOSMAN
BENTVELD

wenst vrienden en begun-

stigers 'n voorspoedig jaar

BAKKENHOVEN'S HOENDERPARK
Smedestraat 11 P-f.

WED. L. BLOEMENDAL
Vleeshouwerij OJR.T.

Zeestraat 21 p-f.

LUXE BAKKERIJ M. J. BALK
Hoogeweg 27, tel. 2989 pi.

Kapsalon

B. van dei* Bijl
ZEESTRAAT 67

wenst geachte clientèle een voorspoe-
dig Nieuwjaar.

BRANDSTOFFENHANDEL
C. BEEKHUIS

Pakveldstraat p.f.

A. BOL
AARDAPPELHANDEL

Van Ostadestraat p.f.

L. BOS
LOOD- EN ZINKWERKER

ELECTRO-MATERIAAL enz. enz.

Pakveldstraat 4
Telefoon 2975 p.f.

Bij deze wensen wij onze geachte
Clientèle een voorspoedig 1939.

Zandv, Houthandel
Hoogeweg no. 36 H. Cancrinus

Veel voorspoed en geluk
aan alle leden en verbruikers van de

Goöp. Aller Belang u.a.

De Chef, 'Echtgenote en Personeel.

't Bestuurder Coöp. Aller Belang
wenst alle leden en verbruikers

het beste voor 1939

GROENTENHANDEL N.H. DALMAN
en ECHTGENOTE wensen hun clien-
tèle een voorspoedig nieuwjaar.

PAPIERHANDEL-DRUKKERIJ

F. M» van Deursen
Rozennobelstraat 18, telef. 2507 p.f.

E. H. BRQKMEIER
Telefoon 2002

HALTESTRAAT 50
P.F.

A- VAN DEN BOS
VONDELSTRAAT 6

Vert.w. Ziekenzorg en Brand-
verz. „Neerlandia" — Ass. van
Lijkbezorging. p.f.

Fa. J. VAN DEN BOS & Zn.""
Huis- en Letterschilders

Burg. Engeïbertsstraat 82 pJ.

Banketbakkerij

B. BOSMAN
KERKSTRAAT 22

Telefoon 2126 p.f.

SCHOENMAGAZIJN-
S. BRONKHORST

Haltestraat 19 .
p.f.

Slijterij BRINK
Grote Krocht 28 p.f.

S. BOHEMEN
Fotografie — Fotohandel

Zeestraat 23 p.f.

SIGARENMAGAZIJN
W. BOOM

.Zeestraat 8, tel. 2798 p.f.

MEJ. AUG. BISENBERGER
COSTUMIERE

Van Ostadestraat 25 p.f.

HET BABYHUIS
N. VAN BILDERBEEK

Grote Krocht 5a p.f.

GROENTENHANDEL
C. DKATEB

v. Ostadestraat 9 p.f.

W. VAN DUIJN
Luxe Broodbakkerij

Helmersstraat 28 p.f.

E. VAN DUIVENBODEN
Koningstraat 65 is Uw Bloemist, p.f.

MANUFACTURENHANDEL
FIRMA VAN DUIVENBODEN

Haltestraat 45 m.h.g.

J. G. DIETZ
Electro-Technisch Bureau

Princesseweg 21 p.f.

Fam. C. DORSMAN
Achterom 1 p.f.

W. DORSMAN
Timmerman, Aannemer

wenst zijn geachte clientèle een voor-
spoedig jaar.

J. DELDEN
Tramstraat 7, wenst zijn geachte
clientèle een voorspoedig 1939.

KLEERMAKERIJ
£- DROMMEL
Wülemstraat 19 pS.

SCHOENMAKERIJ J. VAN DUIJN
Zeestraat 69 pi.

0. G. W.
W. HILDERING

Parfumerieën — Byouterieën
Kerkstraat 23 p.f.

Van Deursen*s Aardappelhandel
Kerkplein 8t wenst zijn geachte clientèle

vrienden en collega's een
Voorspoedig 1939

VLEESHOUWERIJ H. ELDIK
Smedestraat 19. p.f.

BLOEMENMAGAZIJN
„ERICA"

C. G. A. CASSEE.
Haltestraat 4 p.f.

Veel voorspoed
en geluk aan
alle klanten van

Miep van Egeren
Burgem. Beeckmanplein 5

P. FLIETSTRA
HUIS- EN LETTERSCHILDER

Ten Katestraat 12 p.f.

Ie Zandvoortse Markiezenfabrick
JAC. FRANSSEN

Oranjestraat 14 p.f.

Gansner & Co*
P.f.

SMEDERIJ
Bur. Engeïbertsstraat 2

E. GROEN — LOODGIETER
Koningstraat 55 p.f.

D. KAMSTRA
HERENKAPPER
Zeestraat 24

p.f.

Costumière

Mevr, Kapper
KOSTVERLORENSTRAAT 9

wenst al haar clientèle een gelukkig
Nieuwjaar

SLAGERIJ GEBR. KREIJGER
Stationsstraat 12

wenst clientèle en begunstigers een
voorspoedig nieuwjaar.

PIET KERKMANS
AUTODIENSTEN

Halt'estraat 63 p.f.

MELKHANDEL P. KOPER
Swaluëstraat 3 p.f.

Theater „Monopole"

Dir. Gebr. Koper

p.f.

KEMP'S PRUITHANDEL
Kerkstraat 35, tel. 2452 p.f.

Het Bestuur en Directeur van de Zandvoortse
IVIondaccordeon- en Accordeon-Vereniging „Excel-

sior", wensen Leden, Donateurs (trices) en Be-
gunstigers een voorspoedig 1939.

Een goed Ieesjaar toege-

wenst aan alle lezers van

Gertenbachs Leesbiblio

thecfc, Achterweg 1

P* M* Gravesteijn
Lood» en Zïnkwerker
Zeestraat 45

Sanitair

pi.

Gertenbachs Drukkerij

wenst zijn cliënten een

goed begin in 1939.

J. J. VAN DE GEER
Loods en Zinkwerker

Smedestraat 3 p.f.

H. HOEKEMA, AANNEMER
Zandvoortselaan 235 p.f.

X W. HEINTZBERGER
Oosterparkstraat 24 p.f.

Schoenmakerij

HL HARMS
wenst zijn clientèle een voorspoedig
jaar.

J. H. HENDRIKS
DAMES- en HERENKLEERMAKER
Brugstraat 5a, Zandvoort

"Vaartstraat 10, Haarlem-N. p.f.

J. KEUNING
Brood- en Banketbakkerij

Prinsenhofstraat 3 p.f.

J. KEMP
BRANDSTOFFENHANDEL

Jan Snijerplein 7 p.f.

JB. KOPER en ECHTGENOTE
KRUISSTRAAT 16

wensen hun cliënten en vrienden een
gelukkig nieuwjaar.

T. KOPER
Timmerman, Aannemer, Spoorstr. 28
wenst clientèle en vrienden een voor-
spoedig jaar.

J. KERKMAN
HUIS- EN LETTERSCHILDER

Van Speijkstraat 8 pi.

tt„HET KAASHUÏS
ARN. PIELAGE

Kerkstraat 18 tel. 2234
p.f.

SCHOENMAKERIJ T. KERKMAN
Verl. Haltestraat 72 p.f.

P KEIZER
TIMMERMAN-AANNEMER
wenst zijn geachte clientèle een voor-
spoedig 1939.

LUXE BROODBAKKERIJ
M. KEUR

Diaeoniehuisstraat 36 p.f.

MELKHANDEL E. KONING
Haltestraat 44 p.f.

KORT'S IJZERHANDEL
wenst allen een gelukkig en
voorspoedig 1939.

Kledingmagazijn

fa* van Hensen
Groote Krocht 23 p.f.

Ie Zandvoortse Drogisterij
WED. VAN INGEN

Zeestraat 34 p.f.

„JUPITER"
Haltestraat 6 p.f.

SMEDERIJ C. H. KOP
Duinweg 1 p.f.

Zuivere?pAm. Petroleum
De IM. O. B. I.

A. Kraaycnoord en ssn.

Noorderstraat 51 p.f.

L. KONING
Kruidenierswaren

Kruisstraat 2 p.f.

ZANDV. KAASHANDEL
KERKMAN & PAAP

Van Ostadestraat 3 p.f.

A. KUIK — HERENKAPPER
Swaluëstraat 15 p.f.

S. v.d. KOOI
Steenhouwer en marmerbewerker

Kerkstraat 28 p.f.

MANTJFACTURENMAGAZIJN

Het Koopjeshuis
Kerkstraat 32—34 p.f.

D. KOPER
WIT EN WATERVERFWERKEN

Hulsmanstraat 14 p.f.

DE BEKENDE KOUSENWINKEL
Haltestraat 32 g.n.

MELKINRICHTING
KRANENBURG

Haltestraat 56 p.f.

Fa. Keur en Zoon
Huis- en Letterschilders

Tramstraat 5 m.h.g.

Glas» en Verfhandel
A. KROMHOUT

iHaltestraaf 24 p.f.

Vishandel

Kerkman en Loos
Swaluëstraat 20 p.f.

RADIO-, RIJWIEL-, EL E CT RAHANDEL
„DE LICHT HAL"
J. UYLEMAN - Grote Krocht 19

wenst zijn geachte cliënten en begunstigers een
zeer voorspoedig 1939.

H. LUYTE Jr.

Dames* en Herenkleermaker
Pakveldstraat 3 p.f.

H. LANSDORP.
Horlogerie

Kerkstraat 33 p.f.

R. LOOS
WAGENMAKERIJ, VERHUURDERIJ
Baan 20 p.f.

SIGARENMAGAZIJN
W. LOOS

Haltestraat 22 p.f.

W.XLORENZ. BOEKHANDEL
Haltestraat 15 p.f.

J. LOOS,
Petroleum, Achterweg 7 p.f.

Magazijn „LIBELLE"
wenst zün geachte clientèle een voor-
spoedig 1939.

ELECTRO-TECHNISCH BUREAU
P. DE LUGT & Co.

Haltestraat 57 p.f.

SIGARENMAG. „DE KROCHT"
onder de luifel

G. MEIJER
Telefoon 2679, Gr. Krocht 26 p.f.

G. DE LEEUW
Huis- en Letterschilder

Stationsstraat 7 p.f.

Jb. MOLENAAR
Koningstraat 14

wenst zijn geachte clientèle een ge-
lukkig nieuwjaar.

LUXE BROODBAKKERIJ
A. J. VAN DER MOOLEN

Ten Katestraat 2, tel. 2865 p.f.

A. MULLER, MAKELAAR
Westerparkstraat 15 p.f.

J. J. v.d. MIJE, SCHILDER
Koningstraat 73 p.f.

DROGISTERIJ
KL. VAN DER MIJE

Willemstraat 31 p.f.

MELKHANDEL
L. VAN DER MIJE

Koningstraat 10 p.f.

W. VAN DER MIJE
Handel in Melk, Boter en Kaas

Koningstraat 18 p.f.

E. MULDER-NOACK
Haltestraat 3 p.f.

ALB. V.d. MIJE, Mr. SCHILDER,"
Koningstraat 29 pS.

STOOMWASSERIJ „MEULMAN""
Dr. Metzgerstraat 10 * " ~ "tel. 2919
wenst geachte clientèle een voorspoe-
dig 1939.

MELKERIJ „MARIENBOSCH"
Zandvoortselaan, tel. 26247 wenst haar
clientèle een gelukkig nieuwjaar.

„NOORDERBAZAR"
Huishoudelijke artikelen, Sigaren en
Sigaretten. Pop-reparatie en alle me-
chanische voorwerpen.
Helmersstraat 37 p.f.

Mode- en Sporthuis
ZEESTRAAT 18

wenst alle inwoners van Zandvoort 'n

gelukkig Nieuwjaar.

L. J. VAN NORDE
Groentehandel

Zeestraat 10a p.f.

Rijwiel- en Sporthandel
H. C. v. NIEUWENHU1ZEN

Stationsstraat 6 p.f.

Maison de Nouveauté
KERKPLEIN 3

Herenmode - Dameshandwerken

Dorpsplein 5
„ONS HUIS"

pS.

CAFÉ OOMSTEE
Kerkstraat p.f.

CAFÉ A. J. VAN OOST
Schelpenplein 12 p.f.

Tabak» en Sigarenmagazijn
S. OVERSTE — ZEESTRAAT S4
wenst u een Gelukkig Nieuwjaar.

GARAGE „OSTA", G. VENINGA
Kostverlorenstraat 1, tel. 2929 p.f.

G. J. OSKAM
Vertegenwoordiger

N.V. KRUL

Begrafenis-Onderneming
J POSTHUMUS

Zandv.laan 113 Tel. 38 p.f.

Schoenmakerij
WED. P. PAAP

Pakveldstraat 3 p.f.

A. PAAP
VERTEGENWOORDIGER R.V.S.

Noordbuurt 3 p,f.

VOLKSDROGISTÏRÏJ
K. v.d. POORTEN

Spoorstraat 22 p.f.

VISHANDEL P. PAAP
Haltestraat 61 p.f.



C. A. GROOS
BREDBRODESTRAAT 14 .— ZANDVOORT

VERTEGENWOORDIGER DER

LEVENSVERZEKERINGMAATij „UTRECHT"
WENST ALLEN EEN GELUKKIG EN VOOR-

SPOEDIG 1939.

Met de aanvang van 1939 wenst ondergetekende alle veel

voorspoed en een lage belasting in het Nieuwe jaar.

J. DE MAAR - Oud-BeiastingAmbtenaai

Kostverlorenstraat 38 — Telefoon 2712

I. J. KNOTTER
Kruideniers- en Fijne Vleeswaren
Haltestraat 36 pi-

Het Parfumeriehuis
Bep Citroen

Haltestraat 69 p.f.

RIJWIEL- EN SPORTHANDEL
JAN POOL

Haltestraat 58 pi-

GROENTEN EN FRUITHANDEL
H. PAAP

Oosterstraat 11 P-f-

H. PASVEER
Haltestraat 27 p.f-

Horlogerie „Precision"
iltestraat 59 P-f.

A- PAAP
AGENTSCHAP „ZIEKENZORG"

Zeestraat 33 p.f.

Wed. H. Paap & Zn.

LOOD- EN ZINKWERKER
Noorderstraat 6 p-f.

*n Voorspoedig 1939
allen toegewenst door

LOU QUIST
Mr. Vleeshouwer

Anthoniestraat 77—79 Haarlem

A, STEEN
ZZ JOURNALIST
Zeestraat 52, telef. 2187

p.f.

MELKHANDEL
B. M. SCHNEIDER

Helmerstr. hk. Bilderdijkstr. p.f.

Brood- en Banketbakkerij

WILLY'rttff

D. SCHAAP
Zeestraat 13, tel. 2963 p.f.

BOTTELARIJ

J- SCHAAP
Piet Heinstraat 13, tel. 2529 p.f.

VEEL GELUK EN
VOORSPOED

aan alle cliënten en vrienden
van de

Shell Garage
Gebr. Piers tel. 2169

Sols Automatiek
wenst allen een voorspoedig nieuwjaar

Sigaren- en Sigarettenmagazijn
SEDERS

Zandvoortselaan 365 p.f.

E. KONING
HUIS- EN LETTERSCHILDER EN

GLAZENMAKER
p.f.

GROENTEN en FRUITHANDEL
W. DE ROODE

Bakkerstraat 6, tel. 2519 p.f.

LEVENSMIDDELENBEDRIJE
E. J. RIJBROEK

Da Costaplein I P-i

SIGARENMAGAZIJN
't RAADHUIS

IHaltestraat 9 - P-f-

B. V. RIJNBERK en ECHTGENOTE
wensen alle vrienden een gelukkig en
voorspoedig 1939.

HERENKAPSALON

J. de Roode
Gasthuisplein 2

'

tel. 2069

wenst Begunstigers een Gelukkig

Nieuwjaar.

BANKETBAKKERIJ

M- R O O D
Haltestraat 33 p.f.

AUTOMOBIELBEDRIJF

„RINKO"
Oranjestraat Stationsplein

Telefoon 2424

wenst allen een voorspoedig 1939.

VISHANDEL
L. H. SCHUT

Kruisstraat 3achter p.f.

BRANDSTOFFENHANDEL
A. SCHUITEN

Smedestraat 19 p.f-

E. SPOELDER
Dames- en Herenkapper

Haltestraat 14 pi.

SLAGERIJ J. J. SPIERS
Haltestraat 30 p.f.

Melkinrichting

DE SIERKAN
Kerkstraat 37 p.f.

TECHNISCH BUREAU
A. A. SLOOTWEG

Oranjestraat 9 p.f.

SIGARENMAGAZIJN
WED. A. VAN SLUISDAM

Jan Steenstraat 11 p.f.

J. v, Sluisdam en Zn
Aannemersbedrijf

P-f.

Assurantiën

Dames= en Herenkapsalon

STABEL
Grote Krocht 16

wenst zijn geachte Clientèle een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Drogisterij

J. C. A. Stijnis
Oranjestraat 7 p.f.

K. TEROL. Koster der Ned. Herv.
Kerk, wenst vrienden en bekenden,
ook namens zijn Echtgenote, een ge-
lukkig nieuwjaar.

Jb. TEROL en T.Terol-Tesselaar
VAN LENNEPSTRAAT 3

wensen allen een Gelukkig Nieuw»
jaar.

Agentschap Het Volk — Volks-
blad — Radiogids — Wij.

F.
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De Operette in de Rechts*

zaal en de Radio in

het Café*

Zo nu en dan duiken illustere namen op onder
de procesvoerende partijen, die „ter rolle" van
onze rechtscolleges ingeschreven staan, en die,
telkens als hun zaak weer voor komt, uitgeroe*
pen worden. Zo kwam onlangs op de rol van de
Hooge Raad te 'ssGravenhage voor „Frans Léhar,
componist, wonende te Wenen", die een caféhou*
der had aangesproken wegens het zonder de ver*
eiste toestemming in diens café ten gehore bren*
gen van de operette „De Tsarewitsj".

Ieder, die er mee te maken heeft, weet zo langs
zamerhand wel, dat men voorzichtig moet zijn
met het opvoeren in het openbaar van muziek,
daar, speciaal voor de uitvoering van nieuwere
muziek, ingevolge de Auteurswet toestemming
van den componist nodig is, een toestemming, die
veelal niet verkregen wordt zonder in de beurs te
tasten. Onder uitvoering verstaat men zo in het
dagelijkse leven het ten gehore brengen door een
orkestje of band, en ik denk, dat de caféhouder
wel argeloos zal hebben-gehandeld, toen hij in het
café zijn radiotoestel afstemde op een bepaald
zendstation, waarna de geliefde schepping van
den Weensen operettekoning door het lokaal
weerklonk. Wat had hij met toestemming te ma»
ken? De uitzendende radioomroepvereniging zou
die wel hebben aangevraagd en verkregen, hier in
het café gebeurde niet anders dan het omdraaien
van een of meer knoppen ten einde electrische
golven, die er toch reeds waren, hoorbaar te ma=
ken voor het publiek.

Helaas, hoe duister zijn soms de •wegen des
rechts! Zowel de Kantonrechter als de Rechtbank
te Rotterdam meenden, dat de caféhouder geen
inbreuk had gemaakt op het auteursrecht van
Frans Léhar, daar de uitvoering niet plaats vond
in het café, maar door het orkest, dat te Hilver*
sum het stuk „verklankte" en door de uitzending
van het zendstation.
Maar de laatste en uiteindelijke beslissing, die

van de Hoge Raad, viel anders uit. Door in zijn

café een radio»toestel in te schakelen met het ge»
volg, dat Léhar's muziek aldaar hoorbaar werd,
had de arme caféhouder de Auteurswet overtre»
den, en het deed er niet toe, dat het zendstation
tot de uitzending van het stuk wel bewilliging zal

hebben gehad, daar in die bewilliging nog niet
het ten gehore brengen door middel van een ont*
vangsttoestel voor het publiek, zoals in een café
gebeurt, behoeft te zijn 'begrepen. Wie dus in zijn

huiskamer ontvangt, heeft ook voortaan van de
Auteurswet geen last, maar uitzendingen in het
openbaar of op voor he.t publiek toegankelijke
plaatsen vallen er wel onder en onze caféhouder
zal dus voortaan goed doen eerst zijn radiobode
of radiogids te raadplegen alvorens de radio aan
te zetten, en alleen onbeschermde, dat is dus in
hoofdzaak oude, muziek ten gehore te-brengen.
Zou voortaan slechts klassieke muziek meer in

onze café's en restaurants weerklinken, als het
radiouitzendingen betreft?
En zal dan de caféhouder zijn toestel voor^du*

rend in de gaten moeten houden om verboden
klanken te weren, die onverwachts 'kunnen opko»
men, als bijv. een niet aangekondigde plaat wordt
gedraaid of de solist een „verboden" toetje geeft?
Het zijn wonderlijke vragen, waarop de toekomst
het antwoord zal brengen, aldus Mr. C. Verwey
in Het Kompas.

Mr. C. VERWEIJ
Wij willen dit relaas besluiten met de uitroep:

In wat voor een malle wereld leven we toch!

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

De luchtreis van de Pegrasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

68. Niets dan vervallen muren en afgebrokkel»
de zuilen. „Ik dacht het al", zei meneer Van Env
men, die nooit met z'n -mond vol tanden stond,
„het zijn romeinse bouwvallen". En hij vertelde,
hoe de Romeinen, die over tal van landen regeer»
den, zelfs tot het Noorden van Afrika doorges
drongen waren en daar hun steden en tempels
gebouwd hadden.

69. „Deze stad bestaat minstens 1500 jaar", zei

meneer Van Emmen.
In de tussentijd was de zon reeds ondergegaan

en zij besloten hier de nacht door te brengen; er
waren beschutte plekjes in overvloed! De Pega»
sus landde dus en beschut door een der oudste
muren ter wereid legden de reizigers zich neer.

En weldra weerklonk een prachtig vierstemmig
gesnork in de diepe stilte van de Afrikaanse nacht.

{Pasveer l<
r u i mt op §
KOP EN SCHOTELS 12 et
MELKKANNEN, 1 liter 29 cfc

NESTEN SCHALEN 48 et

LOSSE KOPJES 10 et
PRACHT GLASWERK, per stuk 9 cfc

Te veel om op te noemen — Ziet de etalages.

ZIET DE ETALAGE'S
Haltestraat 27 - Telefoon 2810

C

»•«

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Kopere Telefoon 2550, Stationsplein

1939 GROOT OPENINGSPROGRAMMA 1939
ZONDAG 1 tot ea met DINSDAG 3 JAN. — 8 uur
3 Dagen! Opvoering van de wereldberoemde roman
van Erich Maria Kemarque

DE WEG TERUG
DE GROOTSHEID VAN EEN NOBEL FILMWERK
„DE WEG TERUG" biedt den volke een neutraal,
waarheidsgetrouw beeld van de nameloze ellende
van de vernietigende krijg! Honderdduizenden ha-
veloze menselijke mollen kropen uit de ingewanden
der aarde om „De weg terug" te aanvaarden. Met
stokken en stenen werden zij, die vier jaar lang

f
het vaderland verdedigd hadden, door 'het vader-
land ontvangen! Films komen en. films gaan, doch
„De Weg Terug" aal voort blijven leven in de har-
ten van allen, DIE DE VREDE BELIJDEN.

^F Als tweede hoofdfilm: Edward Everett Horton, de^ man die werelddelen doet schokschouderen, in

O! DOKTER
^r TJ zult gieren als een dieseltreln, brullen als een
^k Afrikaanse leeuw, snikken als een zuigeling en
X • schateren gelijk een hyena, bij het zien van de dol-
^r zinnige complicaties in dit donderend lachsucces.

Een feestprogramma ter eere bij de in-

trede van het jaap 1939!
v ' Toegang boven 18 jaar. Entree: Parket 35, Parterre& 60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
^> Als hoofdfilm:

O ! DOKTER ,

Een oerkomisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's

X niet uit de lucht zijn.. Verder een schitterend bij-

programma. Entree 20—30—40 et, alles inbegrepen.

J DONDERDAG 5 JANUARI 8 UUR:
TO FUL.AIRE VOORSTELLING"
opvoering van het grote en machtige filmwerk het-
welk nog niet in Zandvoort is vertoond

KONING DER VERDOEMDEN
met Conrad Veidt, Noacb. Beery, Helen Vinson.
Een schoon en ontroerend filmwerk, welke niet zal

nalaten op ieder een diepe indruk te maken. Dit
is de film, welke 3 achtereen volgende weken met
enorm succes in theater Tuschinski te Amsterdam
vertoond werd.

!-

ZE
Als tweede hoofdfilm REPRISE van het spannende
filmwerk:

ESCHU IMERS
Zuidzee-romantiek in kleuren.

Toegang boven 18 jaar. Entree 30—54 et, alles inb.

t

Voor 1939
VAN

DER
WERFF

akker

Voor Nieuwjaarsdag
naar

De
Voor een paar nieuwe KOUSEN
Voor een paar nieuwe SOKKEN
Voor een nieuw OVERHEMD
Voor een nieuwe DAS
Voor een nieuwe BOORD
Voor een paar nieuwe HANDSCHOENEN
Voor een nieuwe SHAWL
Voor een nieuwe JAPON
Voor een nieuwe PULLOVER of VEST
Voor een nieuwe COSTUUMROK
Voor een nieuw TWILPIT CORSET of

BUSTEHOUDER
enz. enz. .

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen ƒ 1 aan goederen terug.

Bij de ATEP honderden artikelen voor

10 - 25 en 50 cent

Een keur van nuttige
artikelen.

Een keur van aardige
geschenken.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40 TELEF. 2087

Het voordeligst, meest gesorteerd

en betrouwbaarst adres te Zandvoort

Eens klant blijft klant

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken,blau\ve
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk*
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

Ga het Nieuwe jaar niet in

zonder een rijwiel, lampeKap, babybox, kin-
derledikantje, autoped, strijkbout, radio,

stofzuiger, rijwielonderdelen of iets dergelijks
van

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

Voor de OUDEJAARSAVOND fEEN GREEP UIT ONZE
GENEVERS p.Iiter p.fles V2 Uter

Oude Genever ƒ 3.2S ƒ 1.65

Gewone Genever/ 3.00 ƒ 2.25 ƒ 1.50

Citroenbitter f 3.00 „ 2.25 „ 1.50

Schillen of
Voorburg „ 3.00 „ 2.25 „ 1.50

RUM en PUNCH p.fles p.i/
2 fl.

Jamaica Rum ƒ 3.45 ƒ 1.75

Rum en Citroen Punch „ 2.50

Rum en Citroen Punch „ 3.00

Rum en Citroen Punch „ 3.50

per liter vanaf ƒ 2.50.

ADVOCAAT
Speciaal ƒ 1.00

Roodmerk , 1.50

Ouds. Neutraal 1.65

1.30

1.60

1.80

0.80

0.90

SPECIAAL voor OUDEJAABSAVOND
Champagne Mousseau ƒ 2.00

Champagne Origineel „ 2.25

Likeur Frambozen en Bessen
op literskruiken ƒ 1.00

Cherry Cocktail, per fles ƒ 0.75

Bisschop wijn, per fles ƒ 0.50 ƒ 0.90

Tevens zolang de voorraad strekt GRATIS een fraaie KUNSTKALENDER.
Ziet onze Etalage! Vraagt Reiszegels.

Slijterij en Wijnhandel BRBNBC
GROTE KROCHT 28 - TELEFOON 2654 - ZANDVOORT

PRIJSCOURANT
/., fi.RODE BORDEAUX p. fles p.

Rousol Medoc f 0.90

Cabarnet
Medoc Sup.
Medoc
Tour de mons

WITTE BORDEAUX
Bord. Blanc
Graves Rion
Graves Sup
Haut Sauternes

BOURGOGNE
Morgon
Vosne Romanné
Nuifcs Bordoits
Chassage (wit)

Spaanse Wijn
Springbok
Hongaarse Wijn
Samos per fles ƒ
VERMOUTHS
Martini, rood en wit
Cinzano
Perrero
Costiri, wit
Costiri, rood

ƒ 0.50

0.50

1.00

„ 1.10

„1.30

„ 1.50

„ 1.10

„ 1.40

„1.75

„ 1.90

. „1.40

„ 1.60

„ 1.65

„ 2.00

„ 1.00

„ 1.20

„ 1.50

0.85—0.90—1.05

per liter

ƒ 1.40

„ 1.40

„ 1.30

„ 1.05

„ 1.00

Wilt U verzekerd zijn van een gezellige Oudejaars-
avond, doe dan Uw bestelling bij

ANKETBAKKERIJ BOSMAN
Ruim gesorteerd o.a. in Appelflappen, Appelbollen,
Appelbeignets, Appelgebakjes,' Sneeuwballen, Mos-
covische Tulbanden, Am. Broodjes, Saucijzenbrood-
jes, Pasteitjes, Croquetten, Gembenbollen, Diverse
Zoute Koekjes, enz. enz.

HUZAREN- en ZALMSALADE.

Kerkstraat 22 - Tel. 2126

Erkende Boek-, Kantoorboekh. en Leesbibliotheek

GROTE KROCHT 17

NIEUWJAARSKAARTEN
— TEL. 2231

Belasting-Hoekje*
INKOMSTENBELASTING.

Voor de Inkomstenbelasting is het inkomen uit
beroep of bedrijf en onroerende goederen met juist-

heid te bepalen, ook voor neringdoenden. >

Voor beroep krijgt de Inspecteur der belastingen
van den werkgever het juiste inkomen thuis ge-
bracht, terwijl uit het bedrijf voor neringdoenden
de winst kan blrjken uit de boekhouding. Houdt
hij echter geen boek, dan zal hij zijn inkomen wel
schatten en den Inspecteur staan dan geen vaste
gegevens ter beschikking.
Het ligt voor de hand, dat bij verschil van schat-

ting de belastingplichtige altijd het kind van de
rekening is, omdat hij znn schatting niet aanneme-
lijk kan maken waarvan een te hoge aanslag het
gevolg is.

Met een kasboek, mits riohtig bijgehouden, komt
men reeds ver; teken dus alle ontvangsten en uit-
gaven dagelijks aan en omschrijf ze duidelijk, zodat
te zien is of het uitgaven betreft voor de zaak of
voor Privé. In 't belang van belastingschuldigen
geven wh dan ook in overweging daarmede nu eens
met 1 Januari 1939 te beginnen. Bij gebrek aan
boekhouding zal de aanslag hoger zijn dan de kos-
ten 'besteed aan. uw boekhouder.
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C. A. GROOS
BREDBRODESTRAAT 14 .— ZANDVOORT

VERTEGENWOORDIGER DER

LEVENSVERZEKERINGMAATij „UTRECHT'
WENST ALLEN EEN GELUKKIG EN VOOR-

SPOEDIG 1939.

Met de aanvang van 1939 wenst ondergetekende alle veel

voorspoed en een lage belasting in het Nieuwe jaar.

J. DE MAAR - Oud-BeiastingAmbtenaai

Kostverlorenstraat 38 — Telefoon 2712

I. J. KNOTTER
Kruideniers- en Fijne Vleeswaren
Haltestraat 36 pi-

Het Parfumeriehuis
Bep Citroen

Haltestraat 69 p.f.

RIJWIEL- EN SPORTHANDEL
JAN POOL

Haltestraat 58 pi-

GROENTEN EN FRUITHANDEL
H. PAAP

Oosterstraat 11 P-f-

H. PASVEER
Haltestraat 27 p.f-

Horlogerie „Precision"
iltestraat 59 P-f.

A- PAAP
AGENTSCHAP „ZIEKENZORG"

Zeestraat 33 p.f.

Wed, H. Paap & Zn.

LOOD- EN ZINKWERKER
Noorderstraat 6 p-f.

*n Voorspoedig 1939
allen toegewenst door

LOU QUIST
Mr. Vleeshouwer

Anthoniestraat 77—79 Haarlem

A, STEEN
ZZ JOURNALIST
Zeestraat 52, telef. 2187

p.f.

MELKHANDEL
B. M. SCHNEIDER

Helmerstr. hk. Bilderdijkstr. p.f.

Brood- en Banketbakkerij

„WILLY"
D. SCHAAP

Zeestraat 13, tel. 2963 p.f.

BOTTELARIJ

J- SCHAAP
Piet Heinstraat 13, tel. 2529 p.f.

VEEL GELUK EN
VOORSPOED

aan alle cliënten en vrienden
van de

Shell Garage
Gebr. Piers tel. 2169

Sols Automatiek
wenst allen een voorspoedig nieuwjaar

Sigaren- en Sigarettenmagazyn
SEDERS

Zandvoortselaan 365 p.f.

E. KONING
HUIS- EN LETTERSCHILDER EN

GLAZENMAKER
p.f.

GROENTEN en FRUITHANDEL
W. DE ROODE

Bakkerstraat 6, tel. 2519 p.f.

LEVENSMIDDELENBEDRIJE
E. J. RIJBROEK

Da Costaplein I P-i

SIGARENMAGAZIJN
't RAADHUIS

IHaltestraat 9 - P-f-

B. V. RIJNBERK en ECHTGENOTE
wensen alle vrienden een gelukkig en
voorspoedig 1939.

HERENKAPSALON

J, de Roode
Gasthuisplein 2

'

tel. 2069

wenst Begunstigers een Gelukkig

Nieuwjaar.

BANKETBAKKERIJ

M- R O O D
Haltestraat 33 p.f.

AUTOMOBIELBEDRIJF

„RINKO"
Oranjestraat Stationsplein

Telefoon 2424

wenst allen een voorspoedig 1939.

VISHANDEL
L. H. SCHUT

Kruisstraat 3achter p.f-

BRANDSTOFFENHANDEL
A. SCHUITEN

Smedestraat 19 p.f-

E. SPOELDER
Dames- en Herenkapper

Haltestraat 14 pi.

SLAGERIJ J. J. SPIERS
Haltestraat 30 p.f-

Melkinrichting

DE SIERKAN
Kerkstraat 37 p.f.

TECHNISCH BUREAU
A. A. SLOOTWEG

Oranjestraat 9 p.f.

SIGARENMAGAZIJN
WED. A. VAN SLUISDAM

Jan Steenstraat 11 p.f.

J. v. Sluisdam en Zn
Aannemersbedrijf

P-f.

Assurantiën

Dames= en Herenkapsalon

Grote Krocht 16

wenst zijn geachte Clientèle een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Drogisterij

J. C. A. Stijnis
Oranjestraat 7 p.f.

K. TEROL. Koster der Ned. Herv.
Kerk, wenst vrienden en bekenden,
ook namens zijn Echtgenote, een ge-
lukkig nieuwjaar.

Jb, TEROL en T.Terol-Tesselaar
VAN LENNEPSTRAAT 3

wensen allen een Gelukkig Nieuw»
jaar.

Agentschap Het Volk — Volks-
blad — Radiogids — Wij.

F.
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De Operette in de Rechts*

zaal en de Radio in

het Café*

Zo nu en dan duiken illustere namen op onder
de procesvoerende partijen, die „ter rolle" van
onze rechtscolleges ingeschreven staan, en die,
telkens als hun zaak weer voor komt, uitgeroe*
pen worden. Zo kwam onlangs op de rol van de
Hooge Raad te 'ssGravenhage voor „Frans Léhar,
componist, wonende te Wenen", die een caféhou*
der had aangesproken wegens het zonder de ver*
eiste toestemming in diens café ten gehore bren»
gen van de operette „De Tsarewirsj".

Ieder, die er mee te maken heeft, weet zo langs
zamerhand wel, dat men voorzichtig moet zijn
met het opvoeren in het openbaar van muziek,
daar, speciaal voor de uitvoering van nieuwere
muziek, ingevolge de Auteurswet toestemming
van den componist nodig is, een toestemming, 3ie
veelal niet verkregen wordt zonder in de beurs te
tasten. Onder uitvoering verstaat men zo in het
dagelijkse leven het ten gehore brengen door een
orkestje of band, en ik denk, dat de caféhouder
wel argeloos zal hebben-gehandeld, toen hij in het
café zijn radiotoestel afstemde op een bepaald
zendstation, waarna de geliefde schepping van
den Weensen operettekoning door het lokaal
weerklonk. Wat had hij met toestemming te ma*
ken? De uitzendende radioomroepvereniging zou
die wel hebben aangevraagd en verkregen, hier in
het café gebeurde niet anders dan het omdraaien
van een of meer knoppen ten einde electrische
golven, die er toch reeds waren, hoorbaar te ma»
ken voor het publiek.

Helaas, hoe duister zijn soms de wegen des
rechts! Zowel de Kantonrechter als de Rechtbank
te Rotterdam meenden, dat de caféhouder geen
inbreuk had gemaakt op het auteursrecht van
Frans Léhar, daar de uitvoering niet plaats vond
in het café, maar door het orkest, dat te Hflver*
sum het stuk „verklankte" en door de uitzending
van het zendstation.
Maar de laatste en uiteindelijke beslissing, die

van de Hoge Raad, viel anders uit. Door in zijn

café een radiostoestel in te schakelen met het ge»
volg, dat Léhar's muziek aldaar hoorbaar werd,
had de arme caféhouder de Auteurswet overtre»
den, en het deed er niet toe, dat het zendstation
tot de uitzending van het stuk wel bewilliging zal

hebben gehad, daar in die bewilliging nog niet
het ten gehore brengen door middel van een onts
vangsttoestel voor het publiek, zoals in een café
gebeurt, behoeft te zijn 'begrepen. Wie dus in zijn

huiskamer ontvangt, heeft ook voortaan van de
Auteurswet! geen last, maar uitzendingen in het
openbaar of op voor he.t publiek toegankelijke
plaatsen vallen er wel onder en onze caféhouder
zal dus voortaan goed doen eerst zijn radiobode
of radiogids te raadplegen alvorens de radio aan
te zetten, en alleen onbeschermde, dat is dus in
hoofdzaak oude, muziek ten gehore te-brengen.
Zou voortaan slechts klassieke muziek meer in

onze café's en restaurants weerklinken, als het
radiouitzendingen betreft?
En zal dan de caféhouder zijn toestel voor-'du»

rend in de gaten moeten houden om verboden
klanken te weren, die onverwachts 'kunnen opko»
men, als bijv. een niet aangekondigde plaat wordt
gedraaid of de solist een „verboden" toetje geeft?
Het zijn wonderlijke vragen, waarop de toekomst
het antwoord zal brengen, aldus Mr. C. Verwey
in Het Kompas.

Mr. C. VERWEIJ
Wij willen dit relaas besluiten met de uitroep:

In wat voor een malle wereld leven we toch!

Hygiënische Artikelen
Gummiwaren enz. vraagt gratis prijscourant

POSTBUS 14 ZANDVOORT.

De luchtreis van de Peprasus
door G. Th. Rotman Nadruk verboden

68. Niets dan vervallen muren en afgebrokkel»
de zuilen. „Ik dacht het al", zei meneer Van Em*
men, die nooit met z'n -mond vol tanden stond,
„het zijn romeinse bouwvallen". En hij vertelde,
hoe de Romeinen, die over tal van landen regeer»
den, zelfs tot het Noorden van Afrika doorges
drongen waren en daar hun steden en tempels
gebouwd hadden.

69. „Deze stad bestaat minstens 1500 jaar", zei

meneer Van Emmen.
In de tussentijd was de zon reeds ondergegaan

en zij besloten hier de nacht door te brengen; er
waren beschutte plekjes in overvloed! De Pega»
sus landde dus en beschut door een der oudste
muren ter wereld legden de reizigers zich neer.

En weldra -weerklonk een prachtig vierstemmig
gesnork in de diepe stilte van de Afrikaanse nacht.

Pasveer 1

g

r u i mt op *

KOP EN SCHOTELS 12 et X
MELKKANNEN, 1 liter 29 cfc W
NESTEN SCHALEN 48 et ff\
LOSSE KOPJES 10 et Jt
PRACHT GLASWERK, per stuk 9 et W
Te veel om op te noemen — Ziet de etalages. (0

ZIET DE ETALAGE'S •
Haltestraat 27 - Telefoon 2810 •

•

THEATER „MONOPOLE"
Dir. Gebr. Kopere Telefoon 2550, Stationsplein

1939 GROOT OPENINGSPROGRAMMA 1939
ZONDAG 1 tot en met DINSDAG 3 JAN. — 8 uur
3 Dagen! Opvoering van de wereldberoemde roman
van Erich Maria Kemarque

DE WEG TERUG
DE GROOTSHEID VAN EEN NOBEL FILMWERK
„DE WEG TERUG" biedt den volke een neutraal,
waarheidsgetrouw beeld van de nameloze ellende
van de vernietigende krijg! Honderdduizenden ha-
veloze mensehjke mollen kropen uit de ingewanden
der aarde om „De weg terug" te aanvaarden. Met
stokken en stenen werden zij, die vier jaar lang
het vaderland verdedigd hadden, door 'het vader-
land ontvangen! Films komen en films gaan, doch
„De Weg Terug" aal voort blijven leven in de har-
ten van allen, DIE DE VREDE BELIJDEN.

Als tweede hoofdfilm: Edward Everett Horton, de
man die werelddelen doet schokschouderen, in

O! DOKTER
TJ zult gieren als een dieseltreln, brullen als een
Afrikaanse leeuw, snikken als een zuigeling en
schateren gelijk een hyena, mj het zien van de dol-
zinnige complicaties in dit donderend lachsucees.

Een feestprogramma ter eere bij de in-

trede van het jaar 1939!
Toegang boven 18 jaar. Entree: Parket 35, Parterre
60, Stalles-Balcon 75, Loge 90 et, alles inbegrepen.

Zondagmiddag half drie FAMILIE-MATINEE
Als hoofdfilm:

O! DOKTER ,

Een oerkomisch filmwerk, waarbij de lachsalvo's

niet uit de lucht zyn. verder een schitterend bij-

programma. Entree 20—30—40 et, alles inbegrepen.

DONDERDAG 5 JANUARI 8 UUR:
POPULAIRE VOORSTELLING"
opvoering van het grote en machtige filmwerk het-

welk nog niet in Zandvoort is vertoond

DE KONING DER VERDOEMDEN
met Conrad Veidt, Noacü Beery, Helen Vinson.
Een schoon en ontroerend filmwerk, welke niet zal

nalaten op ieder een diepe indruk te maken. Dit
is de film, welke 3 achtereen volgende weken met
enorm succes in theater Tuschinski te Amsterdam
vertoond werd.

Als tweede hoofdfilm REPRISE van het spannende
filmwerk:

ZEESCH UIMERS
Zuidzee-romantiek ta kleuren.

Toegang boven 18 jaar. Entree 30—54 et, alles inb.

>

t

Voor 1939
VAN

DER
WERFF

iw Bakker

Voor Nieuwjaarsdag
naar

De
Voor een paar nieuwe KOUSEN
Voor een paar nieuwe SOKKEN
Voor een nieuw OVERHEMD
Voor een nieuwe DAS
Voor een nieuwe BOORD
Voor een paar nieuwe HANDSCHOENEN
Voor een nieuwe SHAWL
Voor een nieiiwe JAPON
Voor een nieuwe PULLOVER of VEST
Voor een nieuwe COSTUUMROK
Voor een nieuw TWILPIT CORSET of

BUSTEHOUDER
enz. enz. .

Eendrachtzegels worden door ons aangenomen.

Bovendien bij ƒ 20 bonnen f 1 aan goederen terug.

Bij de ATEP honderden artikelen voor

10 - 25 en 50 cent

Een keur van nuttige
artikelen.

Een keur van aardige
geschenken.

Manufacturenmagazijn „De Waag"
HALTESTRAAT 40 TELEF. 2087

Het voordeligst, meest gesorteerd

en betrouwbaarstadres te Zandvoort

Eens klant blijft klant

DRUKWERK? Gertenbachs Drukkerij!

Voor werkelijk goede
Bedrijfskleding

die U lang dragen kunt

Fa v. Hensen, Grote Krocht 23 Tel. 2574
Witte jassen, Stofjassen, Eng.leren broeken,bIauwe
Jasjes, Kapstersjassen, Blauwe broeken, Werk*
broeken, Kellnersbroeken.

KINDERJEKKERS in blauw en bruin, v.a. ƒ 2.95

Levering ook tegen Crisis-, Spaar- en
Voorschotzegels

Ga het Nieuwe jaar niet in

zonder een rijwiel, lampekap, babybox, kin-
derledikantje, autoped, strijkbout, radio,

stofzuiger, rijwielonderdelen of iets dergelijks
van

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

HENK SCHUILEN BURG
Grote Krocht 5—7 - Telef. 2974

Voor de OUDEJAARSAVOND fX EEN GREEP UIT ONZE PRIJSCOURANT X
GENEVERS
Oude Genever ƒ 3.25

Gewone Genever/ 3.00 ƒ 2.25 f 1.50

Citroenbitter f 3.00 „ 2.25 „ 1.50

Schillen of
Voorburg „ 3.00 „ 2.25

p.Iiter p.fles Va ^ier
'f 1.65

„ 1.50

RUM en PUNCH p.fles p.i/s fl.

Jamaica Rum ƒ 3.45 ƒ 1.75

Rum en Citroen Punch „ 2.50 „ 1.30

Rum en Citroen Puneh „ 3.00 „ 1.60

Rum en Citroen Punch „ 3.50 „ 1.80

per liter vanaf ƒ 2.50.

ADVOCAAT
Speciaal ƒ 1.00

Roodmerk 1.50 ƒ 0.80

Ouds. Neutraal 1.65 „ 0.90

SPECIAAL voor OUDEJAARSAVOND
Champagne Mousseau ƒ 2.00

Champagne Origineel „ 2.25

Likeur Frambozen en Bessen
op literskruiken ƒ 1.00

Cherry Cocktail, per fles ƒ 0.75

Bisschop wijn, per fles ƒ 0.50 ƒ 0.90

Tevens zolang de voorraad strekt GBA
Ziet onze Etalage! Vraagt Reiszegels.

Slijterij en Wijnhandel BRBNBC
GROTE KROCHT 28 - TELEFOON 2654 - ZANDVOORT

RODE BORDEAUX p.
Rousol Medoc



Dames- en Herenkleermaker J. H. HENDRIKS - Brugstraat 5a t Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O*
Gedipl. Coupeur — CGSTUUM of WINTERJAS naar maat vanaf f 25.— - Stallen zender verplichting thuisbezorgd. — HEEFT U
STOF, Costuum naar maat f 16.-, Mantelcostuum f14.-, mantel f12.50,IVlaakloon metprima fournituren, coupe en afwerking gegarandeerd

KOCHT U
wel eens bij ons, zo niet

ZET HET NIEUWE JAAR
GOED IN
en het zal een volmaakt 1939 zijn.

Het beste en goedkoopst adres

GROENTEN en FRUITHANDEL

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

FAVORDET-KNIPPATROON.
Nr. 1070. M. 44

Voor huis of beroep.

De enige garnering van dit eenvoudige japonne-
tje is een jabot, die door een lus gehaald -wordt.
Deze jabot is van lichte zijde vervaardigd en staat
op een donker japonnetje heel goed.
In de rok is van voren een plooi gezet, om de

draagster de nodige bewegingsvrijheid te verschaf-
fen.
Benodigd materiaal: 2.50 • meter dunne wollen

stof van 140 centimeter breedte. Voor de jabot
heeft men misschien wel een overgebleven lapje
zijde of satijn van een vorige gelegenheid.
Het patroon is te verkrijgen in maat 44: boven-

wijdte 102 centimeter; taillewijdte 86 cm. en heup-
wijdte 110 cm. Door het al of niet aanknippen van
naden kan men het patroon passend maken voor
het eigen figuur.

Dit Favoriet-Knippatroon is te verkrijgen tegen
de prijs van 25 cent (plus 1 cent omzetbelasting)
bij het bureau van dit blad.
Dames, denkt bij eigengemaakte kleding aan een

Favorist-knippatroon. Ze voldoen uitstekend en
2Ün goedkoop!
Hebt ge reeds succes bereikt, zegt het uw vrien-

dinnen en kennissen.
Koopt de nodige stof bij onze adverteerders.

JAARVERGADERING KENNEMER TURNKRING
Zaterdag 17 Dec. j.1. vond in Haarlem de jaar-

vergadering van de Kennemer Turnkring plaats.
Als afgevaardigde van de gymnastiekver. „Oefening
Staalt Spieren" waren tegenwoordig de heer J. H.
B. Brink als KringbestuursUd, J. A. B. v. Pagee,
als technisch lid en nog vier andere heren.
Na een openingswoord van voorz. J. Hop, waarin

hij wees op de toename van het ledenaantal in het
afgelopen jaar. verschillende technische gebeurte-
nissen en verschillende andere zaken werd de agen-
da afgewerkt.

TJit het technisch werkprogramma voor het ko-
mende jaar lichten wij:
het weder instellen van een dameskeurcorps on-

der leiding van den heer Bloem uit Amsterdam,
welke 1 Pebr. aanvangt: het instellen van een he-
renkpurcoros onder leiding van heer v. Duiin; de
Driekringenwedstrjjd gymnastiek werd op 6 Mei a.s.

in Groot-Badhuis te Zandvoort vastgesteld; de
openluchtuitvoering te Zandvoort in de mnd Juni
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van O.S S.,

waarvoor een zevental verenigingen medewerking
toezogde, alsmede het weder vaststellen van graad-
wedstrii-ien gymnastiek- en athletiékcompetitie-
wedstrijden.

Wegens het bedanken van den heer W. H. Ver-
kes. welke tot ere-lid werd benoemd, werd de heer
O. Smal voorlopig als T.C. lid aangezocht.
Tot besluit van de vergadering werd de heer C

Versteeg tot lid van verdienste van het K.N.G.V
benoemd, in verband met zijn 37V»-jarige turners-^
loopbaan.

EEN GOED BEGIN
daar zal niemand spijt van hebben en vooral
als het 't kopen van een

Nieuw Radiotoestel
betreft. Komt TJ eens vrijblijvend luisteren.

Op gemakkelijke betalingscondities leveren wij.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
GRÓTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5

Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al=

leen met onze

Fijne Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . .

'\
, 50 et

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et

Nierworst, per ons 15 et

Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et

Leverworst, per ons 8 et

Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Hoofdkaas, per ons 6 .et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Uverkaas ^rove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM 29 et

Prima ARCHIDE SLA*OLIE .... 59 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 et

Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

IJ. Knotten Haltestr, 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 ~ TELEFOON 247*

1

H.

werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort I !!!!!

!

Het .adres is

:

C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie

voor de WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

MAKELAAE
W. PAAP

ZEESTRAAT 14 - TELEFOON 2965
TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEIV
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het hutu-innen.

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

De beste Banden levert JAN POOL
WH leveren uitsluitend Ie kwaliteit

HEVEA BANDEN: "

Hevea Mobiel ƒ 1.35; Hevea Populair ƒ 2.00

Hevea Presto f 2.50; Hevea Maximus ƒ 2.75

Hevea Koord ƒ 3.00.

Transport Hevea 28 x V>fi en 26 x 2 ƒ 3.50 en ƒ 4.50

Binnenbanden Hevea ƒ 0.59 en ƒ 0.80

Zware Transport binnenbanden ƒ 1.20

Alle banden onder volle garantie!

Rijwielen — Haarden — Stofzuigers — Wringers
Electr. Wasmachines, vanaf ƒ 1.— per week zonder
vooruitbetaling. — Ie klas Reparatie-inrichting

JAN POOL
HALESTRAAT 58 TELEFOON 2613

W EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR*
wordt U door ons gewenst EN VERZEKERD

daar wij ook in 1939 doorgaan met onze Ie kwaliteit te verkopen MET AFGIFTE
VAN REISZEGELS, waarmee wij de enige zijn, en daarbij ontvangt U (bij elke 50 et
aan vlees besteed) 1 half pond prima gesmolten Rundvet voor slechts 18 et en dan nog
zolang de voorraad strekt een

^ OSSEKOOKWORST voor slechts 40 cent ^
X

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85
2 pd Rib carbonade ƒ 0.90
2 pd Haas Carbonade ƒ 0.95
2 pi Varkensfricandeau ƒ 1.00

OSSEVLEES
2 pd Lappen ƒ 0.75
2 pd prima Lappen ƒ 85
2 pd Riblappen ƒ 0.90
2 pd Ribstuk ƒ 1.00
2 pd Roastbief ƒ 1-00

2 pd Lende ƒ 1.05

2 pd Biefstuk ƒ 1.10
2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen .

.

ƒ 0.30

LOOP NIET VERKEERD, UW ADRES is ALLEEN

LAMSVLEES
2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

ffDE CONCURRENT"
I

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON .2994
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ziet de etalage.

BILJARTEN.
Zandvoort tweemaal kampioen.

De biljartvereniging „Zandvoort", deel uitmaken-
de van de Federatie van Biljartvereniglngen voor
Haarlem en Omstreken, behaalde In de gehouden
competitie het Kampioenschap in de hoogste klasse
(A-klas).
Wanneer men bedenkt, dat aan deze competitie

10 der sterkste verenigingen deelnamen, dan krijgt

de2;e overwinning nog meer waarde en begrijpt men
welk een geweldige prestatie „Zandvoort" met deze
overwinning heeft geleverd.
Dinsdag 20 Dec. speelde het tweede viertal van

„Zandvoort" de beslissingswedstrijd tegen O.V S.

uit Haarlem. Na enige zeer spannende 'partijen

slaagde „Zandvoort" er in met 3—1 te winnen,
waardoor ook het tweede viertal van „Zandvoort"
in haar klasse (B-kïas) het kampioenschap be-
haalde.
Dat het een jonge vereniging als „Zandvoort"

mocht gelukken om in één seizoen het kampioen-
schap te behalen in de twee hoogste klassen, is

iets, dat sedert de oprichting van de federatie nog
niet is voorgekomen.
Wij hopen, dat de vreugde der overwinning

..Zandvoort" niet zal beletten in te zien, dat er
voor haar een zeer moeilijke tijd aanbreekt.
Wil zij n.1. haar titel het volgend seizoen behou-

den, dan is trainen en nog eens trainen geboden.
„Zandvoort" kan trots zijn op het behaalde succes.

MET O.H. MANNENKOOR NAAR CONCOURS.
Het kan niet altijd voor de wind gaan, dat heeft

het Mannenkoor wel ondervonden, want het laatste
halfjaar was het ledental op schrikbarende wilze
geslonken en velen zagen de toekomst voor het
koor dan ook donker in.

Daar moest gewerkt worden, dat voelde elk lid

en daarom ging men spontaan en met liefde voor
de vereniging aan 't werk. Het resultaat was ver-

rassend, binnen enkele weken was het oude aantal
leden weer bereikt. De crisis is voorbij en met
goede moed zien wij de toekomst tegemoet.
Er zijn echter nog genoeg mannen en vooral jonge
mannen, die doelloos hun Vrijdagavond doorbren-
gen. Laten ook zü zich opgeven als lid van het
Mannenkoor, of eens een repetitieavonid komen bij-

wonen, het verplicht tot niets.

Op 22 April gaat het koor naar het concours in

Slikkerveer en komt daar uit in de Ie afd.Mannen-
koren. Daar moet gezongen worden! Daar moet de
naam van Zandvoort worden hoog gehouden. Het
kan, dat is meerdere malen bewezen, doch dan is

het nodig, dat er versterking komt in de vorm van
nieuwe leden en een trouwe opkomst der oud-leden
Karel Böhne zal dan wel zorgen, dat Zandvoort

een goede indruk achter laat. A.K.

WARMTE!

!

Helpt TJ mede aan de „Jesefdekens" voor arme
Zandvoortse kinderen? Brei dan van al uw restjes

wol lapjes van 10 bij 10 cm. Goed aan- en afhech-
ten, a.u.b. Liefst lichte kleuren, maar donkere zijn
ook welkom. Grove naalden (no. 3). Is uw wol te
dun, neem ze dubbel of brei een fijne draad mee.-
Ongeveer 18 tot 20 steken opzetten.
Bezorg uw lapjes, of, als u zelf geen tijd tot

breien hebt, uw restjes wol bij; Zr. D. Bronders,
Paradijsweg, Zandvoort.
Er zijn negentig lapjes voor één kinderdeken

nodig.

„HULP AAN SPANJE", AFD. ZANDVOORT
Onze commissie verzoekt goede nota te nemen

van de Spanje-filmavond met attractie op Woens-
dag 1 Februari a.s. te houden in „Ons Huis". Wij
hebben met deze film' de première voor Nederland,
houdt dus deze avond vrij! Er volgt nog nader be-
richt, Toegangsprijs, als steeds, zeer gering.

Namens de comm., Pr, v, Waard, secr.

Opruiming 2 Jan.
Kledingmagazijn fa. v. Hensen -Tel. 2574
HOEDEN 98 et • ZELFBINDERS 6 et

PARTIJ KINDERJEKKERS ƒ 1.28

HEREN ULSTERS, Engelse stoffen ƒ 10.90—15.75
GABARDINE REGENJASSEN ƒ 9.75

Jongensjassen ƒ 4.90 — Jongenspakken ƒ 3.70—6.75

Rijbroekjes ƒ 1.95 — Meisjes gummi Capes 98 et
Restanten Pullovers ea Slipovers ƒ 1.25

Ondertrouwd:

H, SPRENGERS
Candidaat Notaris

en

M. VAN DER KOLK
Wychen, Zandstr. 387A
Beverwijk, Zeestr. 351
27 Dec. 1938.

Huwelijksvoltr. Dinsdag
17 Jan. 1939 te 10 uur in
de Parochiekerk St.Odul-
phus te Wijk aan Zee.

Gelegenheid tot geluk-
wensen Dinsdag 17 Jan.
1939 van 2.30 tot 4.30 uur
Zeestraat 351, Beverwijk.

Toekomstig adres:
Zandstraat 146, Wychen.

Heden overleed tot
onze diepe droefheid
onze lieve Zoon en
Broeder

Jacobus Balkenende

in de ouderdom van
18 jaar.

J. Balkenende.
G.B.Balkenende-

Hoogeman.
Antonia.
Herman.
Truida.

Zandvoort, 29 Dec'38
Hogeweg 25.

De teraardebestelling
zal plaats vinden Dlns
dag 3 Jan. a.s., nam.
2 uur op de Alg. Be-
graafplaats te Zand-
voort. Vertr. van het
sterfhuis 1.30 uur.

TE KOOP GEVR.:

Salamander
Kacheltje

Br. met prijsopgaaf aan
bur.Zandvoortse Courant
onder no. 2702.

TE HUUR:
2 WONINGEN

Te bevragen C. Dorsman,
Achterom 1.

VER LOREN
omstr. 30 November een
HERENHORLOGE met
inscriptie. Terug te be-
zorgen tegen beloning S.

Hoogendük, Kanaalw. 17.

Juffr. vraagt gedeeltelijk

Gem. Zit-Slaapk.
met pension en verwar-
ming. Br. m. prijsopgaaf
onder no. 2701.

bur.Zandvoortse Courant

OAT HAD U MIST OEO»CMT
.dat uw «ehoentlee «66
«*„. els nieuw """f""worden gerepareerd. Dat
I. het werk.dat "•jr;
maakt.

SCH0ENMAKERU

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

HOGkWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»"

jen, belast zich met huur.innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratia.

Medicinale
levertraan

De R is in

d e maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine*eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

L. BLAAUBQER
HAETESTRAAT 46

Telefoon 2392

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Oudejaarsavond n.m. 7.30 uur: Ds. D. Tromp.
Collecte voor emiriti predikantsweduwen.

Nieuwjaarsmorgen' v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bevestiging van ouderling en diaken.

GEREFORMEERDE KERK IN HERSTELD

"

VERBAND. Brederodestrnat 31
Oudejaarsavond 1938 7 uur: Ds. P. v.d. Vloed.
Zondag 1 Jan. 10 uur: Geen dienst,

nam. 5 uur: Ds. P. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianawes hoek Emmaweg.

Zaterdag 31 Dec. 's avonds 8 u: Ds. N. A. Waaning
Zondag 1 Januari 10 uur: Ds. N. A. Waaning,
Bediening Heilig Avondmaal.
nam. 5 uur. Dezelfde. Cat. Znd. 37 en Nabetr.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zaterdag 31 Dec. 's avonds 7.30 uur Oudejaars-

dienst.

Zondag 1 Jan.: Geen Dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondag 1, Maandag 2 en Dinsdag 3 Jan. des nam.
half vier en des avonds 8uur Bijzondere samen-
komsten in de Oude Bewaarschool aan de Duinweg.
Sprekers: de heren Joh. H. van Oostveen, evange-

list te Alkmaar, G. B. van Prattenburg, evangelist

te Driebergen en J. A. Hoekendijk Jr, te Heem-
stede.

MED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR.
Zaterdag 31 Dec. Einde vd. Sabbath 4.46 uur.

Vrijdag 6 Jan. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.

Zaterdag 7 Jan. Einde v.d. Sabbath 4.53 uur.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING « AMBTENAAR
3« KOSTVERLORENSTRAAT

Telefoon 2712.
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Dames- en Herenkleermaker J. H. HENDRIKS - Brugstraat 5a t Zandvoort - Vaartstraat 10, Haarlem-O*
Gedipl. Coupeur — CCSTUUWI of WINTERJAS naar maat vanaf f 25.— - Stallen zender verplichting thuisbezorgd. - HEEFT U
STOF, Costuum naar maat f 16.-, Mantelcostuum f14.-, mantel f12.50,IVlaakloon metprima fournituren, coupe en afwerking gegarandeerd

KOCHT U
wel eens bij ons, zo niet

ZET HET NIEUWE JAAR
GOED IN
en het zal een volmaakt 1939 zijn.

Het beste en goedkoopst adres

GROENTEN en FRUITHANDEL

Jb. WOLBEEK
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

FAVORDET-KKCPPATROON.
Nr. 1070. M. 44

Voor huis of beroep.

De enige garnering van dit eenvoudige japonne-
tje is een jabot, die door een lus gehaald -wordt.
Deze jabot is van lichte zijde vervaardigd en staat
op een donker japonnetje heel goed.
In de rok is van voren een plooi gezet, om de

draagster de nodige bewegingsvrijheid te verschaf-
fen.
Benodigd materiaal: 2.50 • meter dunne wollen

stof van 140 centimeter breedte. Voor de jabot
heeft men misschien wel een overgebleven lapje
zijde of satijn van een vorige gelegenheid.
Het patroon is te verkriigen in maat 44: tooven-

wiidte 102 centimeter; taillewijdte 86 cm. en heup-
wijdte 110 cm. Door het al of niet aanknippen van
naden kan men het patroon passend maken voor
het eigen figuur.

Dit Favoriet-Knippatroon is te verkrijgen tegen
de prijs van 25 cent (plus 1 cent omzetbelasting)
bij het bureau van dit blad.
Dames, denkt bij eigengemaakte kleding aan een

Favorist-knippatroon. Ze voldoen uitstekend en
zijn goedkoop!
Hebt ge reeds succes bereikt, zegt het uw vrien-

dinnen en kennissen.
Koopt de nodige stof bij onze adverteerders.

JAARVERGADERING KENNEMER TTJRNKRÏNG
Zaterdag 17 Dec. j.1. vond in Haarlem de jaar-

vergadering van de Kennemer Turnkring plaats.
Als afgevaardigde van de gymnastiekver. „Oefening
Staalt Spieren" waren tegenwoordig de heer J, H.
B. Brink als Kringbestuurslld, J. A. B. v. Pagee,
als technisch lid en nog vier andere heren.
Na een openingswoord van voorz. J. Hop, waarin

hii wees op de toename van het ledenaantal in het
afgelopen jaar. verschillende technische gebeurte-
nissen en verschillende andere zaken werd de agen-
da afgewerkt.

trit het technisch werkprogramma voor het ko-
mende jaar lichten wij:
het weder instellen van een dameskeurcorps on-

der leiding van den heer Bloem uit Amsterdam,
welke 1 Febr. aanvangt: het instellen van een he-
renkpurcoros onder leiding van heer v. Duiin; de
Driekringenwedstrijd gymnastiek werd op 6 Mei a.s.

in Groot-Badhuis te Zandvoort vastgesteld; de
openluohtuitvoering te Zandvoort in de mnd Juni
ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van O.S S.,

waarvoor een zevental verenigingen medewerking
toezogde, alsmede het weder vaststellen van graad-
wedstrii-len gymnastiek- en athletiekcompetitie-
wedstrijden.

Wegens het bedanken van den heer W. H. ver-
kes. welke tot ere-lid werd benoemd, werd de heer
O. Smal voorlopig als T.C. lid aangezocht.
Tot besluit van de vergadering werd de heer C

Versteeg tot lid van verdienste van het K.N.G.V
benoemd, in verband met zijn 37i/o-Jarige turners-^
loopbaan.

EEN GOED BEGIN
daar zal niemand spijt van hebben en vooral
als het 't kopen van een

Nieuw Radiotoestel
betreft. Komt TJ eens vrijblijvend luisteren.

Op gemakkelijke betalingscondities leveren wij.

DE GOEDKOPE AMSTERDAMMER

Henk Schuilenburg
GRÓTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974

Z. V. T.
TELEFOON

dubbel twee

dubbel vijf

dus

2 2 5 5
Luxe Taxibedrijf

Grote Krocht 18

Geen fooienl

De Boterham
zal dubbel zo lekker smaken, maar dan al=

leen met onze

Fijne Vleeswaren
Nergens groter verscheidenheid, nergens
beter kwaliteit en toch niet duur.
Rauwe Rookworst, per pond . .

'\
. 50 et

Als RECLAME, (alleen Zaterdags)
Tongeworst, per ons 12 et
Nierworst, per ons 15 et

Het is een delicatesse voor de boterham.
Schouderham, per ons 18 et

Gekookte worst, per ons vanaf .... 12 et

Leverworst, per ons 8 et

Haagse leverworst, per ons 12 et

Bloedworst, per ons 9 et

Hoofdkaas, per ons 6 .et

Kalfsboterhamworst Lever
Haagse Leverworst Bacon

Uverkaas Grove snijworst.

Paarden Rookvlees Osserookvlees

Plockworst Pekelvlees v.fa.Cohen

ALS RECLAME:
2 Blik ZALM 29 et

Prima ARCHIDE SLA*OLIE .... 59 et

SPECULAAS, per pond 25 et

Hors d'oeuvre Worstjes, per blikje 30 et

Kleine Boerenworstjes. Pakjes Ansjovis.

I. J< Knotter. Haltestr. 36
Telefoon 2891 Telefoon 2891

PARTICULIERE

Algemene Begrafenis-Vereniging
Uitsluitend gebruik van

Eerste klas Rouw- en Rijwerk
Begrafenissen en crematies door geheel Nederland

Dir. JAC. KOPER
KRUISSTRAAT 16 — TELEFOON 247*

1 werkelijke Rijwielhersteller

woont te Zandvoort I !!!!! !

Het .adres is:

H* C* van Nieuwenhuizen
STATIONSSTRAAT 6

GAZELLE RIJWIELEN

I Laat ons Uw
Kleding verzorgen
Costuums ontvlekken en oppersen f 1.00

Pantalons ontvlekken en oppersen f 0.25

Ontvangen de nieuwe collectie

voor de WINTER!

De Kleding Specialist

Fa. H. LUYTE Jr.
Pakveldstraat 3

i

MAKELAAR
W. PAAP

TELEFOON 2965ZEESTRAAT 14

TE HUUR:
ONGEM. en GEMEUB. VILLA'S
BENEDEN- EN BOVENHUIZEN.
Te Huur of te Koop nieuwgebouwde of nog te bou-
wen Huizen en Villa's. Bouwgrond. Hypotheek aan-
wezig. Tevens belasten wij ons met het huurinnen.

Hypotheken, Bouwcredieten, Assurantiën op elk ge-
bied. Inlichtingen kosteloos.

De beste Banden levert JAN POOL
WH leveren uitsluitend Ie kwaliteit

HEVEA BANDEN: "

Hevea Mobiel ƒ 1.35; Hevea Populair ƒ 2.00

Hevea Presto f 2.50; Hevea Maximus ƒ 2.75

Hevea Koord ƒ 3.00.

Transport Hevea 28 x V>fi en 26 x 2 ƒ 3.50 en ƒ 4.50

Binnenbanden Hevea ƒ 0.59 en ƒ 0.80

Zware Transport binnenbanden ƒ 1.20

Alle banden onder volle garantie!

Rijwielen — Haarden — Stofzuigers — Wringers
Electr. Wasmachines, vanaf ƒ 1.— per week zonder
vooruitbetaling. — Ie klas Reparatie-inrichting

JAN POOL
HALESTRAAT 58 TELEFOON 2613

W EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR*

<0. OSSEKOOKWORST voor slechts

%

wordt U door ons gewenst EN VERZEKERD
daar wij ook in 1939 doorgaan met onze Ie kwaliteit te verkopen MET AFGIFTE
VAN REISZEGELS, waarmee wij de enige zijn, en daarbij ontvangt U <bü elke 50 et
aan vlees besteed) 1 half pond prima gesmolten Rundvet voor slechts 18 et en dan nog
zolang de voorraad strekt een

. . . . . 40 cent
LAMSVLEES

2 pd Bout ƒ 0-85

2 pd. Carbonade ƒ 0.65

2 pd Lappen ƒ 0.75

2 pd Borst ƒ 0.50

VARKENSVLEES
2 pd Schouder Carbonade .

.

ƒ 0.85
2 pd Rib carbonade ƒ 0.°0

2 pd Haas Carbonade ƒ 0.95

2 pd' Varkensfricandeau ƒ 1.00

OSSEVLEES
2 pd Lappen ƒ 0.75
2 pd prima Lappen ƒ 85
2 pd Riblappen ƒ 0.°0

2 pd Ribstuk ƒ 1.00

2 pd Roastbief ƒ 1-00

2 pd Lende ƒ1.05
2 pd Biefstuk ƒ 1.10

2 pd Ossehaas ƒ 1.15

2 pd Ossevleesbeenderen .

.

ƒ 0.30

LOOP NIET VERKEERD, UW ADRES is ALLEEN

KALFSVLEES

2 pd Kalfslappen ƒ 0.75

2 pd Kalfsfricandeau ƒ 0.95

2 pd Kalfscarbonade ƒ 0.75

2 pd Kalfsbeenderen ƒ 0.30

ffDE CONCURRENT"
t

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2994
Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Ziet de etalage.

BILJARTEN.
Zandvoort tweemaal kampioen.

De biljartvereniging „Zandvoort", deel uitmaken-
de van de Federatie van Biljartverenigingen voor
Haarlem en Omstreken, behaalde In de gehouden
competitie het Kampioenschap in de hoogste klasse
(A-klas).

Wanneer men bedenkt, dat aan deze competitie
10 der sterkste verenigingen deelnamen, dan krijgt
dez.e overwinning nog meer waarde en begrijpt men
welk een geweldige prestatie „Zandvoort" met deze
overwinning heeft geleverd.
Dinsdag 20 Dec. speelde het tweede viertal van

„Zandvoort" de beslissingswedstrijd tegen O.V S.

uit Haarlem. Na enige zeer spannende 'partijen
slaagde „Zandvoort" er in met 3—1 te winnen,
waardoor ook het tweede viertal van „Zandvoort"
in haar klasse (B-klas) het kampioenschap be-
haalde.
Dat het een jonge vereniging als „Zandvoort"

mocht gelukken om in één seizoen het kampioen-
schap te behalen in de twee hoogste klassen, is

iets, dat sedert de oprichting van de federatie nog
niet is voorgekomen.
Wij hopen, dat de vreugde der overwinning

..Zandvoort" niet zal beletten in te zien, dat er
voor haar een zeer moeiliike tijd aanbreekt.
Wil zij n.1. haar titel het volgend seizoen behou-

den, dan is trainen en nog eens trainen geboden.
„Zandvoort" kan trots zijn op het behaalde succes.

MET O.H. MANNENKOOR NAAR CONCOURS.
Het kan niet altijd voor de wind gaan, dat heeft

het Mannenkoor wel ondervonden, want het laatste
halfjaar was 'het ledental op schrikbarende wilze
geslonken en velen zagen de toekomst voor het
koor dan ook donker in.

Daar moest gewerkt worden, dat voelde elk lid

en daarom ging men spontaan en met liefde voor
de vereniging aan 't werk. Het resultaat was ver-

rassend, binnen enkele weken was het oude aantal
leden weer bereikt. De crisis is voorbij en met
goede moed zien wij de toekomst tegemoet.
Er zijn echter nog genoeg mannen en vooral jonge
mannen, die doelloos hun Vrijdagavond doorbren-
gen. Laten ook zij zich opgeven als lid van het
Mannenkoor, of eens een repetitieavonid komen bij-

wonen, het verplicht tot niets.

Op 22 April gaat het koor naar het concours in

Slikkerveer en komt daar uit in de Ie afd.Mannen-
koren. Daar moet gezongen worden! Daar moet de
naam van Zandvoort worden hoog gehouden. Het
kan, dat is meerdere malen bewezen, doch dan is

het nodig, dat er versterking komt in de vorm van
nieuwe leden en een trouwe opkomst der oud-leden
Karel Böhne zal dan wel zorgen, dat Zandvoort

een goede indruk achter laat. A.K.

WARMTE!

!

Helpt ü mede aan de „Jesefdekens" voor arme
Zandvoortse kinderen? Brei dan van al uw restjes
wol lapjes van 10 bij 10 cm. Goed aan- en afhech-
ten, a.u.b. Liefst lichte kleuren, maar donkere zijn
ook welkom. Grove naalden (no. 3). Is uw wol te
dun, neem ze dubbel of brei een fijne draad mee.-
Ongeveer 18 tot 20 steken opzetten.
Bezorg uw lapjes, of, als u zelf geen t(jd tot

breien hebt, uw restjes wol bij; Zr. D. Bronders,
Paradjjsweg, Zandvoort.
Er zijn negentig lapjes voor één 'kinderdeken

nodig.

„HULP AAN SPANJE", AFD. ZANDVOORT
Onze commissie verzoekt goede nota te nemen

van de Spanje-filmavond met attractie op Woens-
dag 1 Februari a.s. te houden in „Ons Huis". Wij
hebben met deze film' de première voor Nederland,
houdt dus deze avond vrij! Er volgt nog nader be-
richt, Toegangsprijs, als steeds, zeer gering.

Namens de comm., Fr, v. Waard, secr.

Opruiming 2 Jan-
Kledingmagazijn fa. v. Hensen -Tel. 2574
HOEDEN 98 et • ZELFBINDERS 6 et
PARTIJ KINDERJEKKERS ƒ 1.28

HEREN ULSTERS, Engelse stoffen ƒ 10.90—15.75
GABARDINE REGENJASSEN ƒ 9.75

Jongensjassen ƒ 4.90 — Jongenspakken ƒ 3.70—8.75
Rijbroekjes ƒ 1.95 — Meisjes gummi Capes 98 et
Restanten Pullovers en Slipovers ƒ 1.25

Ondertrouwd:

H. SPRENGERS
Candidaat Notaris

en

M. VAN DER KOLK
Wychen, Zandstr. 387A
Beverwijk, Zeestr. 351
27 Dec. 1938.

Huwelijksvoltr. Dinsdag
17 Jan. 1939 te 10 uur in
de Parochiekerk St.Odul-
phus te Wijk aan Zee.

Gelegenheid tot geluk-
wensen Dinsdag 17 Jan.
1939 van 2.30 tot 4.30 uur
Zeestraat 351, Beverwijk.

Toekomstig adres:
Zandstraat 146, Wychen.

Heden overleed tot
onze diepe droefheid
onze lieve Zoon en
Broeder

Jacobus Balkenende

in de ouderdom van
18 jaar.

J. Balkenende.
G.B.Balkenende-

Hoogeman.
Antonia.
Herman.
Truida.

Zandvoort, 29 Dec'38
Hogeweg 25.

De teraardebestelling
zal plaats vinden Dins
dag 3 Jan. a.s., nam.
2 uur op de Alg. Be-
graafplaats te Zand-
voort. Vertr. van het
sterfhuis 1.30 uur.

TE KOOP GEVR.:

Salamander
Kacheltje

Br. met prijsopgaaf aan
bur.Zandvoortse Courant
onder no. 2702.

TB HUUR:
2 WONINGEN

Te bevragen C. Dorsman,
Achterom 1.

VERLOREN
omstr. 30 November een
HERENHORLOGE met
inscriptie. Terug te be-
zorgen tegen beloning S.

Hoogendük, Kanaalw. 17.

Juffr. vraagt gedeeltelijk

Gem. Zit-Slaapk.
met pension en verwar-
ming. Br. m. prijsopgaaf
onder no. 2701.

bur.Zandvoortse Courant

OAT HAD U MIST GEDACHT
.dat uw schoentje* «66
«in. nl» nieuw fco"*"1
worden gerepareerd. Dat
li het werk, dat een wer-
ftelljko „ic.otne.Wr
maakt-

SCWOENMAKERU

SESTRAAT69

WONINGBUREAU
„KENNEMER LAND"

HOGkWEG 62 (Tel. 2758) ZANDVOORT
VOOR IEDEREEN EEN WONING

Verhuur, Verkoop, Taxatie. Sluit alle verzekerin»"
jen, belast zich met huur.innen en administratie,
tegen laag tarief. Inlichtingen gratis.

Mcdfs
lever

icinale
traan

De R is in

de maand
Geef Uw kinderen

Prima Berger

Stoom -Levertraan
bevat ruim 700 Vita»
mine*eenheden A en
70 intern Vitamine»
eenheden D per gram
DROGISTERIJ

L BUAUBQER
HAtTESTRAAT 46

Telefoon 2392

GODSDIENSTOEFENINGEN
NED. HERV. GEMEENTE.

Oudejaarsavond n.m. 7.30 uur: Ds. D. Tromp.
Collecte voor emiriti predikantsweduwen.

Nieuwjaarsmorgen' v.m. 10 uur: Ds. D. Tromp.
Bevestiging van ouderling en diaken.

GEREFORMEERDE KERK TN HERSTELD'
VERBAND. Brederodestraat 31
Oudejaarsavond 1938 7 uur: Ds. P. v.d. Vloed.

Zondag 1 Jan. 10 uur: Geen dienst,

nam. 5 uur: Ds. p. van der Vloed.

GEREFORMEERDE KERK
Julianawea hoek Emmaweg.

Zaterdag 31 Dec. 's avonds 8 u: Ds. N. A. Waaning
Zondag 1 Januari 10 uur: Ds. N. A. Waaning,
Bediening Heilig Avondmaal.
nam. 5 uur. Dezelfde. Cat. Znd. 37 en Nabetr.

NEDERL. PROTESTANTEN BOND.
(Zandv. Kring „Godsdienstig Leven")

Gebouw Brugstraat 15.

Zaterdag 31 Dec. 's avonds 7.30 uur Oudejaars-

diensfc.

Zondag 1 Jan.: Geen Dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND.
Zondag 1, Maandag 2 en Dinsdag 3 Jan. des nam.
half vier en des avonds 8uur Bijzondere samen-
komsten in de Oude Bewaarschool aan de Duinweg.
Sprekers: de heren Joh. H. van Oostveen, evange-

list te Alkmaar, G. B. van Prattenburg, evangelist

te Driebergen en J. A. Hoekendijk Jr, te Heem-
stede.

MED. ISR. GEMEENTE, Dr. METZGERSTR-
Zaterdag 31 Dec. Einde v,d. Sabbath 4.46 uur.

Vrijdag 6 Jan. Begin v.d. Sabbath 3.45 uur.

Zaterdag 7 Jan. Einde v.d. Sabbath 4.53 uur.

Voor Belastingzaken en Boekhouding naar:

J. DE MAAR
OUD . BELASTING « AMBTENAAR
3H KOSTVERLORENSTRAAT 38

Telefoon 2712.


